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Rondje Reve-Abbertbos
In het Reve-Abbertbos kunt u sporen van het verleden ontdekken. In het bos, waar eens in de oertijd
een gigantisch naaldbos stond, heeft de rivier de IJssel haar stempel op het landschap gedrukt. Door
de afzetting van deze rivier is de bodem gevarieerd. Daardoor groeien hier bijzondere planten zoals
jacobskruiskruid en berkenzwammen die weer bepaalde dieren zoals sint-jacobsvlinder en spechten
aantrekken. De fietstocht voert door dit bijzondere bos en u zult zien hoe mooi de natuur hier is. Ook
passeert u het historisch havenhoofd Elburg dat gerestaureerd naar het tijdsbeeld van 1910. Voor
de drooglegging van Flevoland, vormde het havenhoofd, ‘Kop van ’t Ende’ genoemd, met de twee
strekdammen, de toegang tot de haven van Elburg. Naast het terugbrengen van het havenhoofd in zijn
oude glorie, liggen ook de strekdammen weer op hun oude plek.
De route begint en eindigt op de parkeerplaats van informatiecentrum Veluwerandmeren aan de
Drontermeerdijk in Biddinghuizen. Deze ongeveer 22 km lange tocht maakt een slinger door het ReveAbbertbos en voert deels over de Drontermeerdijk. Mocht u energie over hebben, dan kunt u de route
uitbreiden met de aansluitende fietsroutes van de Flevoboulevard en de Zeewolderoute.
Afhankelijk van de wind kunt u rechts- of linksom fietsen.
Routebeschrijving
- Startpunt: parkeerplaats van informatiecentrum Veluwerandmeren aan de Drontermeerdijk in
Biddinghuizen.
-

M309 oversteken (Elburgerweg) langs zand depot Drontermeer dijk oversteken, langs havenhoofd
fietspad volgen.

-

Bij Stobbenweg Rechtsaf tussen het greppelveld door weg volgen.

-

Na ca. 2,5 KM Rechtsaf het bos in fietspad op (Betonpad).

-

Beton fietspad volgen langs Recreatieterrein (Buitenkunst).

-

Klinkerpad volgen Rechtdoor.

-

Abbertweg oversteken Beton fietspad volgen.
Paddestoel nr. 23487 / 001.
Richting Roggebotsluis / Kampen (andersom Elburg).

-

Linksaf het bos verder in – (een beheerpad gaat rechtdoor).

-

Fietspad volgen.
Paddestoel nr. 23488
Richting Roggebotsluis / Kampen (andersom Elburg / Drontermeer).

-

Fietspad volgen langs groepskampeerterrein.

-

Stobbeweg rechtsaf naar Drontermeerdijk.

-

Drontermeerdijk volgen tot u weer bij het startpunt, het informatiecentrum Veluwerandmeren,
uitkomt.
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