
(H)EERLIJK IJSSELDELTA –
KAMPEREILAND

ROUTE 36 km

U start bij het NS-station aan het Stationsplein 1 in Kampen. Tijdens de route fietst u door
tuinbouwgebied de ‘Koekoekspolder’. Hier zijn geen fietsknooppunten, maar kunt u speciaal
geplaatste bordjes volgen.
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(H)eerlijk IJsseldelta – Kampereiland



(H)eerlijk IJsseldelta – Kampereiland
Hoe kom ik bij het startpunt?
U start bij het NS-station aan het Stationsplein 1 in Kampen.	Tijdens de route fietst u door tuinbouwgebied de
‘Koekoekspolder’. Hier zijn geen fietsknooppunten, maar kunt u speciaal geplaatste bordjes volgen. Tussen de
knooppunten 15 en 12 maakt u gebruik van het H.C. Kleemans-pontje C. Let op, dit zelfbedieningspontje vaart
alleen van 15 april t/m 10 oktober.	

41 Fietsknooppunt 41

10 m

1 Paviljoen Hanzezicht 

>= 100 meter van route vandaan

2 De Ganzensluis

1,1 km

13 Fietsknooppunt 13

1,5 km

33 Fietsknooppunt 33

5,3 km

35 Fietsknooppunt 35

9,9 km

3 Rustpunt Noorderrand

>= 100 meter van route vandaan

34 Fietsknooppunt 34

14 km

4 Museum Erf 29 + uitspanning

15 km

16 Fietsknooppunt 16

17 km

15 Fietsknooppunt 15

21 km

5 Pontje Ganzendiep

23 km

6 Mandemakershut

>= 100 meter van route vandaan

21 Fietsknooppunt 21

24 km

7 Zuivelboerderij Erf 1

>= 100 meter van route vandaan

12 Fietsknooppunt 12

26 km

Let op: ga hier linksaf de Van Asseltweg op,
en volg de bordjes '(H)eerlijk IJsseldelta'.

26 km

8 Rustpunt en Pluktuin

>= 100 meter van route vandaan

9 Tomatenkwekerij Van den Belt

>= 100 meter van route vandaan

Let op: volg vanaf hier, linksaf het fietspad
langs de Grafhorstweg tot en met de
rotonde. Bij de rotonde linksaf de Plasweg
op richting knooppunt 45.

32 km

45 Fietsknooppunt 45

35 km

> ontdek meer op de volgende pagina



Vervolg route

41 Fietsknooppunt 41

36 km

Einde van de route



(H)eerlijk IJsseldelta – Kampereiland
36 km

1 Paviljoen Hanzezicht
april tot en met oktober
Paviljoen Hanzezicht is gelegen aan het
Kamper stadsstrand, direct aan de IJssel
aan de zonzijde van de rivier, met
rechtstreeks uitzicht op het stadsfront van
Hanzestad Kampen. Een prima plek om na
te genieten van een fijne fietstocht ! Kijk ook
op www.paviljoenhanzezicht.nl (eigen foto)

https://paviljoenhanzezicht.nl/
(www.paviljoenhanzezicht.nl)

2 De Ganzensluis
.
De Ganzensluis is een schutsluis die het
Ganzendiep verbindt met de IJssel en
hoofdzakelijk wordt gebruikt door
pleziervaart. De Ganzensluis is gebouwd in
1938 en is een onderdeel van de
Ramspolkering. Foto: WSV Koggeschip

3 Rustpunt Noorderrand
Centrum Kampereiland
Geniet van de rust en de weidsheid van dit
stukje IJsseldelta bij Rustpunt Noorderrand.
Geniet van een lekker bakje koffie of thee en
o.a. zelfgebakken koek met roomboter.

> ontdek meer op de volgende pagina



4 Museum Erf 29 + uitspanning
Museumboerderij
Erf 29 is een museumboerderij op
Kampereiland, gevestigd in een
terpboerderij uit de 19e eeuw. Hier maakt u
kennis met het leven en werken op de
boerderij, zoals dat honderd jaar geleden
gebruikelijk was op Kampereiland.
www.erf29.nl

https://www.erf29.nl/ (www.erf29.nl)

5 Pontje Ganzendiep
Fietspontje H.C. Kleemans
Aan de oever van het Ganzendiep ligt het
kleine fietspontje H.C. Kleemans. Het
elektrisch (op zonnepanelen) bedienbare
fiets- en voetpontje in het Ganzendiep ligt er
van 15 april tot 15 oktober. Kijk ook op
www.veerponten.nl

https://veerponten.nl/ (www.veerponten.nl)

6 Mandemakershut
Vogelkijkhut
Na het pontje komt u bij een t-splitsing.
Rechtsaf vervolgd u de route, linksaf kunt
een bezoek brengen aan de Vogelkijkhut
Mandemakershut. Het is zeker de moeite
waard om de wandeling van 500 m naar de
hut te maken.

> ontdek meer op de volgende pagina



7 Zuivelboerderij Erf 1
Beleefboerderij
Erf-1 (Mandjeswaardweg 6) is het eerste en
oudste erf van Kampereiland. Het erf waar
de boerderij op staat is al in gebruik sinds
1432 toen in de monding van de IJsseldelta
eilanden aaneen groeiden op de grens van
zoet en zout. Bij de boerderij zijn
ambachtelijk gemaakte zuivelproducten te
koop.

https://erf1.nl/ (www.erf1.nl)

8 Rustpunt en Pluktuin
Hartogsweg 1, IJsselmuiden
In de kleurrijke pluktuin zoek je op je gemak
je eigen boeket bloemen bij elkaar. Na het
plukken kun je nog even met een kopje
koffie en iets lekkers uitrusten in de gezellige
zitjes aan het water. Kijk voor openingstijden
van de pluktuin op:
facebook.com/plukkenbijhet

9 Tomatenkwekerij Van den Belt
Versautomaat
Hier worden heerlijke, gezonde tomaten
geteeld die u de pure smaak van de
IJsseldelta laten ervaren. Via de gekoelde
zelfbedieningsautomaat kunt u verse
tomaten uit eigen kas kopen.
www.vandenbelttomaten.nl

https://vandenbelttomaten.nl/
(www.vandenbelttomaten.nl)

 

Gemaakt met routemaker.nl


