
Versie 20 augustus 2020. Tekst: ©Mari Smits, Kaart: ©Open Street Maps CC BY 
 

V22 Het Spijkroute, Biddinghuizen (13,0 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats Spijkstrand, Bremerbergdijk 10, 8256 RD Biddinghuizen. 

Openbaar vervoer: Bus 247 (Walibi Express) vanuit Harderwijk, eindhalte Walibi World. Loop vanaf 

de entree van Walibi naar de uitgang, sla LA en volg het fietspad langs de Spijkweg. Sla na het 

oversteken van de weg RA, een fietspad richting Ellerstrand. Ga in de bocht naar rechts RD en direct 

LA over de sloot. Volg hier de route vanaf punt 3. 

Horeca: Beachclub NU, Bremerbergdijk 10, 8256 RD Biddinghuizen. 

Beachclub op Riviera Beach, Bremerbergdijk, 8256 RD Biddinghuizen 

Restaurant De Klink 2.0, Bremerbergdijk 27, 8256 RD Biddinghuizen 

Hollandsche Glorie, Spijkweg 17, 8256 RJ Biddinghuizen (op bungalowpark Europarcs Zuiderzee). 

Onverhard: 80% 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 

 



Versie 20 augustus 2020. Tekst: ©Mari Smits, Kaart: ©Open Street Maps CC BY 
 

V22 Het Spijkroute, Biddinghuizen (13,0 km) 

We gaan een wandeling maken met meerdere gezichten. We beginnen met een wandeling over de 

stranden en campings langs het Veluwemeer. We passeren het Spijkstrand, Riviera Beach (met de 

gelijknamige camping) en het Ellerstrand. Tussendoor volgen we ook nog een oud fietspaadje aan de 

binnenkant van de dijk.  

Ter hoogte van restaurant De Klink steken we de dijk over en duiken het bos in. We volgen daar een 

avontuurlijk paadje door een stuk Flevolands oerbos. In dit bos komen resten van dennenbomen uit 

het vroegere Woud van Ongenade boven de grond uit.  

Daarna duiken we het Spijkbos in. Door de vruchtbare zeeklei zijn de bomen sneller gegroeid elders 

gebruikelijk is. In het midden van het bos ligt de Spijkvijver met een duinachtig landschap. Als je hier 

goed luistert, kun je hier ook de achtbanen van het attractiepark Walibi World horen! Na het strand 

lopen we langzaam het bos uit en komen we uit bij een groot bungalowpark. Via nog eens stukje bos 

en een akkerrand komen we uit bij het kunstwerk Riff, PD#18245 van Bob Gramsma uit 2018. Het 

kunstwerk is een omgekeerde berg die is ontstaan door in een holte in een heuvel met beton vol te 

storten. Gramsma wilde hiermee de ontginning en kunstmatigheid van de polder uitdrukken. 

1. Loop vanaf de parkeerplaats in de richting van het restaurant en ga bij de slagboom RA in de richting van 

het strand. Sla voor de afvalbakken RA en loop over het gras langs de bosrand. Ga RD tussen de bomen 

door en volg nu het brede zandpad. Sla aan het einde van het zand, ca. 50 meter voor het hekwerk, RA 

en ga in de hoek van de bosrand RD over een onduidelijk paadje. Dit leidt naar een open plek; loop daar 

RD in de richting van de dode bomen. Sla daarna LA en klim door het kapotte hekwerk. Ga daarna direct 

LA over het grasveld van de camping richting het strand. Sla vervolgens RA en loop langs het strand. Sla 

kort voor het einde van het strand RA en loop over het grasveld richting de asfaltweg. Sla daar ter 

hoogte van de gastank LA en volg de 

asfaltweg. Sla voor de flauwe bocht LA en 

volg direct de bocht naar rechts. Sla bij paal 

BZ3 LA en volg de onverharde weg langs de 

jachthaven. Sla na de laatste 

campingstaanplaats RA en loop richting het 

strand Riviera Beach Zuid. Volg nu de rand 

van het strand. Sla aan het einde van het 

strand en voor het hekwerk RA, ga over het 

grasveld en steek het asfaltweggetje over en 

loop RD de dijk op. 

 

2. Steek het betonfietspad over en ga RD en direct LA om aan de binnenkant van de dijk een voormalig 

fietspaadje te volgen. Steek het klinkerpaadje over en vervolg het oude paadje. Ga vóór de afrastering 

LA de dijk op en ga op de dijk RA richting de slagboom. Hou na deze slagboom links aan en loop tussen 

de verticale rioolbuizen door richting de ANWB-wegwijzer. Steek het betonfietspad over, passeer de 

betonnen paaltjes, steek de asfaltweg over en sla daarna RA en volg de rand van het strand. Ga bij de 

grote betonnen legostenen RD over het zand. Ga kort daarna tussen betonnen paaltjes door RA en direct 

LA en volg de half verharde weg langs het strand. Ga bij de rood/witte afsluitbalk RD en volg de bosrand. 

Ga kort voor het einde van het strand RA door de bosschage over een smal zandpaadje en ga daarna aan 

het eind LA over het betonfietspad. Sla bij fietsknooppunt 47 (voor restaurant De Klink) RA, volg de 

klinkerweg en steek daarna klinkerweg op de dijk over en volg het asfaltfietspad het bos in. Volg het 

fietspad met de bocht mee naar rechts en ga daarna in de bocht naar links RD over het gras. 
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3. Passeer de sloot (voor OV-reizigers ligt deze aan de linkerzijde) en hou dan even links aan en ga dan RD 

over een smal bospaadje. Ga aan het eind LA over de asfaltweg en volg deze weg met een bocht naar 

rechts en daarna naar links. Ga kort voor het einde LA over het fietspad en steek daarna de Spijkweg 

over. Ga over het betonpad, dat direct overgaat 

in een half verhard pad, het bos in. Sla direct na 

de flauwe bocht naar rechts LA en volg een 

onverhard bospad. Ga aan het eind LA over een 

onverharde weg en daarna RA. Ga op de 

volgende kruising RD. Ga daarna kort voor de 

bocht RA een bospaadje in. Ga aan het eind RA 

en volg de bocht naar links. Steek aan het eind 

de kruisende weg over en ga RD tussen de 

bomen door over het grasveld. Sla direct LA en 

volg het pad omhoog tussen de dennenbomen. 

Ga na de heuvel RD en volg het pad langs de begroeiing aan de rechterzijde. Het pad gaat vervolgens RD 

het bos in. Sla na het eerste heuveltje LA, steek een sloot over en ga het bos in. Sla aan het einde van dit 

bospad RA en volg een half verharde weg die overgaat in een asfaltweg. Volg de weg met een flauwe 

bocht naar links en daarna met een bocht naar rechts. 

 

4. Ga daarna bij de zijweg links RD over de asfaltweg. Ga direct daarna RA het paadje de heuvel op. Sla 

boven RA en ga bij het kruisend half verhard fietspad RD. Ga aan het eind RA en direct LA over het half 

verharde fietspad. Ga daar waar het fietspad afbuigt naar links RD over een breed graspad, passeer de 

sloot en loop in de richting van het lichtbruine bordje van Staatsbosbeheer. Ga hier links van de sloot 

over de brede zandweg RD het bos in. Ga vervolgens RD langs de rand van het strand. Hou aan het eind 

van het strand rechts aan en wandel over de brede grasstrook achter de bomen tegen het water. Hou op 

de Y-splitsing van brede graspaden rechts aan. Volg daarna de bocht naar links. Ga daarna RD en volg de 

rand van het strand. Ga aan het eind van het strand RD. Sla aan het eind bij het bord “hondenstrand” LA 

en ga daarna RD en kruis daarbij het half verharde fietspad. Sla direct daarna LA, breed graspad. Volg dit 

pad met een bocht naar rechts en blijf dit daarna volgen tot het eind. Ga dan LA en direct met de bocht 

mee naar rechts. Sla daarna het eerste pad RA, passeer twee palen van de Gasunie, en sla na de flauwe 

bocht LA en volg een smal bospad. Loop dit pad uit tot het einde. 

 

5. Steek de asfaltweg over en ga daarna RD over de 

toegangsweg van Europarcs. Hou voor de 

wit/blauwe slagboom links aan en sla daarna LA 

en volg de half verharde weg. Ga bij de open 

plek RD de onverharde weg verder het bos in. 

Ga bij het rechts afbuigend paadje RD over het 

gras. Ga daarna RD achter de boerderij en 

hekwerk over de brede grasstrook. Ga na het 

einde van het hekwerk RD, passeer de sloot en 

sla direct LA. Loop dan in de richting van de sloot 

langs de asfaltweg met fietspad. Sla hier RA en 

volg de akkerrand langs de sloot. [Is het te drassig of als het gewas te hoog staat: ga op de betonplaten 

LA door het hekwerk, ga daarna direct RA en loop via de uitrit in de richting van de weg. Sla hier RA en volg 

het asfaltfietspad. Sla RA, Bremerbergdijk en sla dan weer RA in de richting van het kunstwerk. Loop na het 

bezoek aan het kunstwerk terug naar de dijk en ga RD naar de parkeerplaats] Hou verderop rechts aan en 

loop over het veld in de richting van het kunstwerk. Ga na dit kunstwerk RD over het asfaltpad richting 

de dijk, steek de dijk over naar de parkeerplaats. 

EINDE VAN DE WANDELING 


