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In 2020 vieren we dat Schokland 25 jaar geleden – als eerste Nederlandse locatie – de status van UNESCO
Werelderfgoed kreeg. Een terechte waardering, want Schokland is een uniek eiland op het droge, rijk aan
archeologische bodemschatten. Maar Schokland kent ook prachtige moerassen weidevogelgebieden, bij
zondere bossen, geologische vindplaatsen uit de ijstijd en echte poldervergezichten. Kortom, een plek
tussen land en water, middenin de Noordoostpolder, waar de deltanatuur en de geschiedenis van Neder
land hand in hand gaan. Een geweldige plek om te wandelen!
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Ruïnewandeling

blauwe route, lengte: 7,6 km,
wandeltijd: 2,5 uur
De Ruïnewandeling start bij be
zoekerscentrum De Gesteente
tuin en voert via het Schok
kerbos langs de contouren
van het zuidelijk gedeelte van
Schokland. De route voert wan
delaars onder meer langs de
kerkruïne op de zuidpunt en de
hydrologische zone. U wandelt
terug via de bosrand langs de
kruidenrijke weides.
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Vluchthaven
wandeling

oranje route, lengte: 5,5 km,
wandeltijd: 2 uur
Via avontuurlijke bos- en gras
paden loopt u door het Schok
kerbos en langs weilanden naar
het misthoorngebouw en de
lichtwachterswoning aan de
voormalige haven. U wandelt
terug naar De Gesteentetuin.

Twee routes

Houdt u van lange wandelin
gen? Dan kunt u beide routes
eenvoudig samenvoegen tot
een Rondje Schokland. Via de
cijfers op bijgaande kaart vindt u
interessante informatie over het
gebied en de dieren en planten
die er voorkomen.
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G
 estippelde route alleen toegankelijk buiten broedseizoen
en zonder hond.

Wandelaars van beide routes kun
nen hun wandeling beginnen bij
de parkeerplaats bij bezoekerscen
trum De Gesteentetuin.
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Startpunt

1. Soortenrijk bos

4. Oude haven

Meer natuur ontdekken
in Flevoland?

www.flevo-landschap.nl

Aan de noordzijde van het voormalige ei
land is de drooggevallen oude haven te vin
den. De oude gebouwen, de havenmond
en de aanlegsteigers zijn er nog te zien. Met
wat fantasie ziet u de vissers de haven bin
nenvaren, terwijl de Schokker vrouwen hun
echtgenoten en zoons begroeten.

Praktische informatie
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2. Kerkruïne
Op de zuidpunt van Schokland ligt
de middel
eeuwse kerkruïne van
de Oude Kerk van Ens, het oudste
zichtbare bewijs van bewoning op
Schokland. De kerk is in verschil
lende fasen tussen 1300 en 1600
gebouwd. In vroegere tijden heeft
700 meter zuidwestelijker van de
Zuidpunt een kerkje in het buurt
schap Ens gestaan dat vermoedelijk
in de veertiende eeuw grotendeels
is overgebracht naar de huidige

3. Hydrologische zone
In 2004 is begonnen met de zogenoemde
hydrologische zone rondom Schokland.
Met de aanleg van aanvoersloten en de
bouw van dijkjes aan de zuid- en oostkant
van Schokland wordt de grondwaterstand
verhoogd. Deze vernatting zorgt ervoor dat
bodemdaling wordt tegengegaan en dat
de archeologische vondsten in de bodem
bewaard blijven. De vernatting heeft echter
ook een enorme impuls gegeven aan de
biodiversiteit. In het voorjaar en de zomer
wemelt het hier van de weide- en moeras
vogels en libellen en vlinders!
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Het 85-hectare grote Schokkerbos
groeit op een bodem van veen,
keileem en klei langs de westzijde
van het eiland Schokland. Het bos
is bijna zeventig jaar oud en be
staat voornamelijk uit essen, eiken
en naaldbomen. De unieke onder
grond biedt unieke kansen voor
varens, paddenstoelen en mossen.
Kenners vonden er naast 75 mos
soorten ook nog eens meer dan
350 soorten paddenstoelen, waar
van er circa dertig zeldzaam tot
zeer zeldzaam zijn. Het bos ligt ge
ïsoleerd van andere bosgebieden,
maar toch komen er al typische
bosplanten voor, zoals de wilde
kamperfoelie. In het bos leven roof
vogels zoals havik, buizerd, sperwer
en ransuil, maar ook veel zangvo
gels en reeën. Voor de boommarter
zijn vlak bij De Gesteentetuin speci
ale marterkasten opgehangen.

zuidpunt. Tot begin zeventiende eeuw wer
den in de duisternis en mist seinvuren op
de kerktoren ontstoken om schippers en
vissers veilig de haven in te loodsen.

Beide routes kunnen modderige en
oneffen passages bevatten in het bos
en langs de weilanden. Het pad langs
de contouren van Schokland is ver
hard. Bent u slecht ter been of wandelt
u met een kinderwagen of rolstoel? Be
perk u dan tot de verharde stukken van
de route. Langs de route vindt u infor
matiepanelen en bankjes waar u kunt
uitrusten of van het uitzicht genieten.
Aangelijnde honden zijn toegestaan.
Tijdens het broedseizoen zijn sommige
graspaden afgesloten.

