TeVoet Wandelroute 012 Schokland (Fl)
Leven met water
Route gemaakt door Jan Frederik Lubbers
Voor beschrijving en achtergrondinformatie: zie Lopend Vuur, sept 2019
Lengte: 15 km.
Start: Parkeerplaats bij Museum Schokland, Middelbuurt 3, Schokland.

Routebeschrijving
1 Vanaf de parkeerplaats loop je richting het museum.
Bij het museum gaat je het fietspad op met het
restaurant aan je linkerhand. Voorbij de afrastering aan
je linkerhand het eerste graspaadje links in. (Tijdens
broedseizoen en met hond schelpenpad, Ruïnepad,
volgen. Lees verder bij *)
Over een houten bruggetje tot een informatiebord. Hier
rechtsaf over een grasdijkje. Waar het grasdijkje zich
splitst, rechts aanhouden over een bruggetje en richting
bomenrand. Op kruising van graspaden rechtdoor naar
het schelpenpad. Hier ga je linksaf. Volg het schelpenpad
1 km.
* Je komt langs terp De Zuidert en loopt door tot de
verhoging met de kerkruïne recht voor je. Het
schelpenpad maakt hier een bocht naar rechts. Je gaat
echter bijna rechtdoor over een graspaadje naar boven
en kunt om de kerkruïne lopen. Via hetzelfde paadje
daal je weer af naar het fietspad. (Tijdens het
broedseizoen verlaat je de heuvel over het schelpenpad.
Je volgt het betonfietspad met de landbouwweg langs de
bosrand tot een picknickbank aan je rechterhand. Lees
verder bij **)

2 Terug op het fietspad ga je rechtsaf en verlaat het eiland tussen de houtsingel door.
Rechtdoor naar een grasdijkje en op het dijkje rechtsaf. Voor de sloot linksaf en na 120
m rechtsaf over de dam. Volg de landbouwweg met de sloot rechts van je. Deze
landbouwweg komt uit op een asfaltweg. De weg oversteken en rechtdoor over een hek
en de dijk op. (Je kunt ook en moet zelfs met hond rechtsaf over de asfaltweg en
doorlopen tot de Palenweg. Je gaat rechtsaf de Palenweg in en zit weer op de route) Nu
boven over de dijk of onderlangs over het verharde fietspad rechtsaf. Na het veerooster
rechtsaf, naar beneden richting hekje en wegwijzer. (Je kunt ook doorlopen over het
fietspad tot een richtingaanwijzer. Hier scherp rechtsaf, richting Schokland.) Bij
wegwijzer 17158 richting Schokland, de Palenweg in. Bij wegwijzer 17159 rechtsaf over
betonfietspad, vervolgens op splitsing links aanhouden. Boven gekomen linksaf.

3 Je volgt 1300 m het karrenspoor langs de bosrand tot een picknicktafel aan je
rechterhand.
** Bij de picknicktafel ga je schuin linksaf het betonfietspad op. Op het eind bij de
parkeerplaats rechtsaf en voor het fietspad linksaf. Steek de verkeersweg over en loop
rechtdoor.
4 Je volgt het onverharde pad langs de rand van het bos. Na ruim 800 m negeer je een
pad van rechts. Daarna linksaf, pad met touw naar beneden. Op het eind schuin rechtsaf
de weg met parkeerplaats oversteken. Je loopt linksaf het schelpenpad op. ( Vanaf hier
honden aan de lijn.) Daarna linksaf, via roosterbrug naar graspad. Op het eind rechtsaf.
Met de bocht mee naar rechts. Aan het eind van een bocht naar links voegt zich van
rechts een schelpenpad ernaast. Steek hier rechtsaf via een grasstukje door naar het
schelpenpad en ga rechtsaf. De poel heb je dan aan je linkerhand. Einde van het
schelpenpad voor paal nr. 2 rechtsaf.
5 Je komt voor de ingang van het bezoekerscentrum langs. Je houdt links aan en gaat
het schelpenpad op richting banken. Pad langs banken volgen tot splitsing. Hier links
aanhouden. Paadje met bruggetje naar links negeren. Volgend pad linksaf. Langs
keileemveld.
Eerste pad rechtsaf, over houten bruggetje. Het smalle kronkelige pad blijven volgen tot
einde van het bos. Hier rechtsaf (Let op: dit kan een zeer nat pad zijn). Linksaf over de
dam en voor de picknicktafel meteen weer rechtsaf. Loop door tot het eind van de sloot
en de bosrand. Rechtsaf . Loop nu langs de afrastering, houd de afrastering steeds links
tot je bij een informatiebord komt. Bij het informatiebord rechtsaf het graspad in. Op de
asfaltweg linksaf (honden mogen vanaf hier loslopen mits onder appèl). Na 60 m bij
’voetjespaal’ rechtsaf het eiland op en meteen linksaf, een onverharde weg met rechts
het erf van een boerderij. Steek de asfaltweg, Oud-Emmeloorderweg, over en ga
rechtdoor (het Vluchthavenpad). Volg het betonpad met de bocht mee naar rechts en
links.
6 Vervolgens rechtsaf. Het betonpad gaat naar boven en wordt op de terp een
klinkerweg. Over de klinkerweg langs het misthoorngebouw en de lichtwachterswoning.
Voor de bocht naar rechts verlaat je de klinkerweg en gaat linksaf over het dijkje met
rechts houten ’ijsbrekers’ (met hond rechtdoor tot asfaltweg en parkeerplaats). Je volgt
het dijkje met de bocht naar links en gaat 70 m verder bij een trapje aan je rechterhand
naar beneden. Rechtdoor over bruggetje en meteen rechtsaf over het gras met de sloot
rechts. (’s Zomers is dit deel vaak onbegaanbaar door het hoge gras. Loop dan terug en
volg de klinkerweg tot de asfaltweg. Oversteken, paddenstoel 24759, schelpenfietspad,
Plankenpad, op.) Einde van het pad rechtsaf richting bord ’Schokland’ en langs afsluitpaal
tot je uitkomt bij de asfaltweg. Daar ga je rechtsaf. Aan de rechterhand bevindt zich een
parkeerplaats.
7 Bij paddenstoel 24759 linksaf het schelpenfietspad op, Plankenpad. Volg het fietspad
1,8 km tot de verkeersweg. Deze steek je over en je bent terug bij het beginpunt, het
parkeerterrein bij museum Schokland.

