Fietsroute Overijssel

3 uur

36 km

Rondje Kampen

Kampen

Zuivelboerderij ERF-1

Foto door Ivo Hutten

Deze fietsroute start in Kampen en leidt je over het
Kampereiland, de parel van het Nationaal Landschap
IJsseldelta. Dit bijzondere gebied in West-Overijssel
bestaat uit een aaneengesloten weidelandschap van
buitenpolders die zijn omgeven door de IJssel, het
Vossemeer, het Zwarte Meer en het Ganzendiep.
Op het Kampereiland kom je de eerste routestop tegen,
namelijk Zuivelboerderij ERF-1. Hier wordt op biologische
wijze zuivel en vlees geproduceerd door gepassioneerde
mensen die “boeren met een kloppend hart voor mens
en natuur”. De tocht gaat verder richting Vogelkijkhut
Mandemakers, waar je kunt proberen wilde vogels te
spotten. Je fietst verder het Kampereiland op, steekt het
Ganzendiep over met een zelfbedienbare veerpont, en
fietst richting uitkijktoren Ramspol waar je een blik kunt
werpen over de omgeving! Je vervolgt de route over het
Kampereiland en eindigt weer in Kampen zelf, waar je
vervolgens (te voet) nog een kijkje zou kunnen nemen in
de historische binnenstad.

Vogelkijkhut Mandemakers

Uitkijktoren Ramspol
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Adres: Oudestraat 146, 8261 CZ Kampen

Mandemakershut

Deze vogelkijkhut kijkt uit op het Zwarte Meer. Het meer bestaat voor het grootste deel

Op de Mandjeswaard, onderdeel van het

uit open water, langs de oever zijn brede rietkragen te vinden. In de rietlanden kunnen

mooie Kampereiland, vind je boerderij

De route begint en eindigt in de mooie binnenstad van Kampen.

verscheidene vogels gezien worden, zoals de roerdomp, de bruine kiekendief, de grote

ERF-1. Het erf waarop onze boerderij

Kampen is een oude Hanzestad en er zijn nog vele historische

karekiet en de purperreiger. Om de sterkte van het riet te behouden wordt een deel van

staat is al in gebruik sinds 1432 toen in

gebouwen te bekijken. Zoals de drieënhalve eeuw oude Nieuwe

het riet jaarlijks gemaaid, waardoor het door vogels kan worden benut om er hun nesten

de monding van de IJsseldelta eilanden

Toren, waar de fietsroute begint.

te bouwen. Let op: het is nog ongeveer 500 meter lopen vanaf de weg naar de hut.

aaneengroeiden op de grens van zoet
en zout. Het éérste en oudste erf van
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Kampereiland, vandaar de naam: ERF-1.
Met hun biologische melkveebedrijf helpen
ze graag het aantal weidevogels zoals
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Adres: Mandjeswaardweg 28-26, 8267
AW Kampen

C

de grutto, de kievit en de veldleeuwerik in
stand te houden en te bevorderen. Kruiden,
bloemen en grassen worden gekoesterd op

o

het erf.

Uitkijktoren Ramspol

Deze uitkijktoren is 12,5 meter hoog
en vernoemd naar Everhard Ram, die
in 1614 de eerste burger van Kampen

Het land van ERF-1 land is dan ook

was. Vanuit de toren heb je een prachtig

vaak gekleurd met paardebloemen,

uitzicht over de Noordoostpolder,

pinksterbloemen, dotters, boterbloemen,
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bloeiende klaver en meer. Dankzij
de bloemen zijn er op biologische

Oostelijk Flevoland en het Kampereiland,
dus zeker de moeite waard om naar
boven te klimmen!

landbouwgronden driemaal zoveel vlinders
te vinden dan op gangbare landbouwgrond!

Adres: Ramsweg 1, 8307 RK Ens

De vlinders leggen eitjes, uit de eitjes
komen rupsen die weer als voer voor de
vogels dienen. De koeien eten op hun

F

beurt de gezonde kruiden en grassen op.
Er wordt hier geen gebruik gemaakt van
kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Naast
vlinders en weidevogels kun je op en rond

Finish Toeristeninformatie Kampen

Na de fietstocht is het centrum van de stad

ERF-1 onder meer fazanten, ooievaars,

nog te voet te bezoeken. Loop op eigen

witte reigers, zilveren reigers, buizerds,

F

kraaien, ekster, steenmarters, vossen en
muizen spotten. Biodiversiteit alom!

gevoel een rondje door de binnenstad,
ga langs de Tourist Info of download de

S

Kampen Stadsgids App met verschillende
routes in de Play Store.

Bij de boerderijwinkel op ERF-1 kun je
terecht voor heerlijke zuivelproducten, kaas
en vlees!
Zie voor meer informatie www.erf1.nl.

Adres: Mandjeswaardweg 6, 8267 AW Kampen
Openingstijden boerderijwinkel:
Wo & Vr

13:00 - 16:00

Za		

09:00 - 12:00

De GoodFoodClub is een

Dit is een initiatief van:

intiatief van de Natuur- en

Adres:

Milieufederaties. Het doel is het

Oudestraat 216 K, 8261 CA Kampen

promoten van lokale producten
van de duurzame landbouw.
Met meer aandacht voor natuur,
biodiversiteit en klimaat.

Uitgebreide routebeschrijving
- Fiets naar het zuidoosten op de Oudestraat, richting de Broederstraat.

B. Zuivelboerderij Erf-1 , Mandjeswaardweg 6, 8267 AW
Kampen

- Loop met je fiets aan de hand, 66 m

- Fiets terug naar het zuidoosten op de Mandjeswaardweg, 392 m

- Sla linksaf naar de Vispoort, 62 m

- Sla linksaf om op de Mandjeswaardweg te blijven, 1.9 km

A Nieuwe Toren - Oudestraat 146, 8261 CZ Kampen

- Weg vervolgen naar de 23/de IJsselbrug/de Stadsbrug, 250 m
- Steek de IJsselbrug/de Stadsbrug over

Je kunt nu de route vervolgen naar de vogelkijkhut (optioneel), of direct doorfietsen naar

- Flauwe bocht naar rechts naar het Stationsplein, 41 m

uitkijktoren Ramspol. Als je de vogelkijkhut wilt overslaan, ga dan nu verder bij de letter O

- Sla linksaf richting de Baan, 156 m

hieronder in de routebeschrijving.

- Sla rechtsaf naar de Baan, 588 m
- Sla rechtsaf naar de Dorpsweg, 111 m

- Volg de Mandjeswaardweg rechtdoor, eerst afbuigend naar rechts en vervolgens met de

- Sla linksaf naar de Hogehuisstraat/het Markeresplein, 64 m

flauwe bocht mee naar links.

- Sla rechtsaf naar de Hogehuisstraat.

- Sla rechtsaf om op de Mandjeswaardweg te blijven, 1.4 km

- Volg de weg rechtdoor naar de Postgrevestraat en naar de Rondeweg, 696 m
- Sla rechtsaf naar de Kortesteeg/het Waterkeringpad, 73 m

Let op: Het is nog ongeveer 500 meter lopen vanaf de weg naar de hut.

- Sla linksaf naar de Plasweg/het Waterkeringpad
- Ga rechtdoor over één rotonde, 775 m
- Sla rechtsaf naar de Branderdijk (gaat over in Kerkstraat bij de bocht naar rechts, en vervolgens
Achterstraat), 1.4 km
- Sla linksaf naar de Kamperzeedijk, 486 m
- Sla rechtsaf om op de Kamperzeedijk, 16 m
- Flauwe bocht naar links om op de Kamperzeedijk te blijven, 1.71 km
- Flauwe bocht naar links naar de LF3, 72 m
- Sla linksaf naar de Mandjeswaardweg, 215 m
- Sla linksaf om op de Mandjeswaardweg te blijven, 392 m

z.o.z

C Vogelkijkhut Mandemakers - Mandjeswaardweg 28-26, 8267
AW Kampen

D Uitkijktoren Ramspol - Ramsweg 1, 8307 RK Ens

- Fiets terug naar het westen op de Mandjeswaardweg, richting de Oudedijk, 1.4 km

- Sla linksaf naar de Ramsweg, 130 m

- Sla linksaf om op de Mandjeswaardweg te blijven, 611 m

- Sla rechtsaf, 221 m

- Sla rechtsaf om op de Mandjeswaardweg te blijven, 401 m

- Sla linksaf naar de Frieseweg/de Ramspolbrug. Ga verder op de Frieseweg. Steek

- Fiets naar het noordwesten op de Ramsweg, 199 m

de brug weer over, 875 m
(O: route zonder Vogelkijkhut Sla bij de tweede afslag linksaf om op de Mandjeswaardweg te blijven

- Weg vervolgen tot de eerste afslag naar rechts, 434 m

(het is niet de eerste afslag, die toevallig ook Mandjeswaardweg heet). De weg buigt bij de eerste

- Sla rechtsaf naar de Rechterveldweg, 1.7 km

afslag subtiel naar rechts af.)

- Sla linksaf om op de Rechterveldweg te blijven, 331 m
- Sla rechtsaf naar de Kattewaardweg, 2.6 km

- Sla rechtsaf bij de eerste afslag, 1 km

- Sla rechtsaf, 1.6 km

- Sla rechtsaf, 92 m

- Weg vervolgen naar de Pijperstaart, 1.9 km

- Neem de zelfbedieningsveerboot de Kampen Kampereiland – Mandjeswaard, 59 m

- Sla rechtsaf naar de Frieseweg, 865 m

- Ga rechtdoor, 346 m

- Flauwe bocht naar rechts naar de 15, 707 m

- Weg vervolgen naar de Nesweg, 310 m

- Sla rechtsaf naar de IJsselbrug/de Stadsbrug, 250 m

- Sla rechtsaf om op de Nesweg te blijven, 245 m

- Sla rechtsaf naar de IJsselkade, 307 m

- Flauwe bocht naar links naar de Noorderrandweg, 3.8 km

- Sla linksaf richting de Oudestraat, 34 m

- Sla rechtsaf naar de Noorderrandweg, 2.4 km

- Sla rechtsaf naar de Oudestraat

- Sla rechtsaf naar de Frieseweg. Ga verder op de 15, 1.2 km
- Weg vervolgen naar de Frieseweg en brug oversteken, 875 m
- Sla rechtsaf, 221 m
- Sla linksaf naar de Ramsweg, 130 m
- Sla rechtsaf om op de Ramsweg te blijven
- Ga verder op de Ramsweg, 108 m
- Sla linksaf om op de Ramsweg te blijven, 41 m
- Sla rechtsaf om op de Ramsweg te blijven, 54 m

Finish - Toeristeninformatie Kampen Oudestraat 216 K, 8261 CA Kampen

