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Aanrijroute  Instappunt: GD18 Elburg 

Vanaf de A28 afslag 16 naar 't Harde, de N309, deze volgen naar Elburg. Door Elburg en 

Dronten aanhouden. Ongeveer 250 m voor de brug over het Veluwemeer rechtsaf de Flevoweg 

op. Hier is de prima instapplaats, lage walkant, trailerhelling en ruime parkeergelegenheid. 

Vanaf Dronten komend de N309 volgen naar Elburg en 250 m over de brug linksaf de 

Flevoweg op. 

 

Alternatief instappunt: GD17 Veluwemeer. 

Vanaf de snelweg A28, Amersfoort-Zwolle, afslag 13 nemen de N302 naar Harderwijk. Dan 1e 

afslag naar rechts Hierden, dit is de Newtonweg. Hierden aanhouden bij de rotondes. Je rijdt 

door Hierden en volg de Zuiderzeeweg door Hulshorst, de Harderwijkerweg volgen tot rotonde 

aan begin van Nunspeet, hier linksaf bord Veluwemeer volgen. Je rijdt hier de Vreeweg op. 

Helemaal uitrijden tot slagboom van camping Hooghe Bijsschel. Hier € 5,- betalen en 

doorrijden naar het water, hier is een blijvende prima instapplaats. 

 

Vaarroute 

Vanaf de instapplaats naar links varen, aan de linkerzijde onder de brug door en iets verder 

naar de zandstrandjes langs Flevoland oversteken. Nu deze zijde van het Veluwemeer volgen 

op ruime afstand van de oever. Langs vele strandjes en campings, langs jachthaven de Klink 

met mooi terras aan het water, waar de vaargeul op 80 mtr langs gaat. Iets verder ligt een 

grote boot, de Maxima, waar je kunt overnachten (zie tekening). Je vaart langs 

jachthaven/camping Bremerbergsehoek, ook met een terras aan het water met grote steigers 

ervoor. Vanaf hier vaart een fietspontje naar de overzijde (Veluwekant). Vanaf hier oversteken 

naar het 1e eiland, de Kwak, je moet hier de vaargeul over dus even oppassen. De Kwak is en 

eiland voor vogels. Oversteken naar 2e eiland de Ral, hier is aanleg voor bootjes in een soort 

haventje. Om eiland de Ral varen op jachthaven/camping Hooghe Bijsschel af. Als je er op 

afvaart rechterzijde aanhouden, naar wit huis met rood dak. Bij de bomenrij is een grote 

inham met uitstap bij lange grasstrook, lage kant en ondiep water. Er is ook een strandje en 

een prima terras waar je voor de terugvaart op verhaal kunt komen.  

Vanaf hier terugvaren aan de rechteroever. Iets verder moet je langs de strekdam die een stuk 

naar het midden van het Veluwemeer loopt en overgaat in een lage stenen dam waarachter 

een vogelgebied is. Aan het einde van de dam naar de rietkant varen en deze rietoever volgen 

naar de brug bij Elburg. Je hebt hier mooi uitzicht over het Veluwemeer en er zijn vele 

inhammetjes waar huisjes of caravans staan. Voor Elburg kun je nog langs de kant om een 

eiland varen, langs campings, om drijflijn met ballen varen, brug onderdoor en rechtsaf terug 

naar de instapplaats.  

 

Samenvattend 

Een mooi rondje over groot water, meestal maar 1 mtr diep, heen veel strandjes en terug de 

stille rietkant. Vanwege de oversteek van 2½ km oppassen bij harde wind.  

Elburg, een oud ommuurd stadje, is een bezoek zeker waard. 

 

Tochtlengte 22 km. 

 

Veiligheid 

De tocht gaat over groot water, dit is geen vaarwater voor beginners. Zorg voor geschikte 

grootwateruitrusting, draag een zwemvest en houd rekening met de weersverwachting.  
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