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V26 Urkerbosroute, Urk (12,8 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt:  

Gemeentehuis, Singel 9, 8321 GT Urk. 

Openbaar vervoer:  

Buslijn 141 vanuit Kampen en Emmeloord, halte Gemeentehuis. 

Parkeren:  

vrij parkeren in de omgeving van het Gemeentehuis. N.B. het centrum is 

een parkeerzone (max. 3 uur parkeren)! 

Horeca:  

Snackbar op Vakantiepark Urkerbos, Vormtweg 9, 8321 NC Urk. 

Diverse horeca in het centrum van Urk. 

Onverhard: 72%  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V26 Urkerbosroute, Urk (12,8 km) 

We gaan een mooie wandeling maken ‘op’ Urk. Urk is een voormalig eiland in de Zuiderzee en de 

bevolking is nog steeds actief in de visserij of de visverwerking. Na de drooglegging van de 

Noordoostpolder werd aan de noordkant van het voormalige eiland een bos aangelegd. Vanaf het 

moderne gemeentehuis maken we een wandeling door dit bos. In de jaren 50 werd dit bos aangelegd 

op veen en keileem. In het westelijk deel bevindt zich ook een geologisch reservaat. Het bos bestaat 

uit naaldbomen en diverse soorten loofbomen. De fijnsparren en populieren die aan het einde van 

hun levensduur zijn worden langzaamaan vervangen door eiken, berken en haagbeuken. 

Na een wandeling door het bos keren we terug naar het centrum van Urk. We passeren het Kerkje 

aan Zee, het vissersmonument, de haven en het voormalige raadhuis dat nu dienst doet als museum. 

Op doordeweekse dagen kun je overal een visje eten. 

1. Start bij de ingang van het gemeentehuis en 

loop langs de linkerzijde van het gebouw en sla 

aan het eind RA. Volg de klinkerweg en ga na 

de parkeerplaats RD over het fietspad. Ga voor 

de speelplaats met een bocht naar rechts en 

direct LA. Sla na de brug aan het eind LA en 

volg de stoep langs de klinkerweg, De Akkers. 

Daarna op de kruising RD, richting Almerelaan. 

Steek na de kerk “De Schuilplaats” RA de weg 

over en loop daarna RD naar beneden richting 

de Schelpenhoek. Sla daar LA. Steek aan het 

eind RD de voorrangsweg over, Staartweg. Sla 

direct daarna in de bocht van de weg LA, fietspad en direct RA over een half verhard pad. Ga bij het 

eerste trainingstoestel op de Y-splitsing RA het bos in. Sla aan het eind RA en blijf een half verhard pad 

volgen. Sla aan het eind bij het bord “Fietspad” RA en volg het half verharde pad. Passeer een bankje en 

ga RD het bos in. Steek aan het einde de asfaltweg, de Vormtweg, over en ga LA over het rode fietspad. 

Steek bij de komborden LA de weg weer over en ga RD langs de afsluitbalk van Het Flevolandschap. Ga 

direct RA en volg een kronkelend ruiterpad. Sla aan het eind RA en vervolg het ruiterpad. 

 

2. Steek aan het eind de asfaltweg over en ga RD 

en passeer de afsluitbalk “Het Flevolandschap”. Neem 

het eerste pad LA en volg dit pad met een bocht naar 

links. Sla aan het eind LA en volg het half verharde 

pad. Het pad gaat het bos in en neem daarna direct na 

het brede zijpad LA het onverharde bospaadje. Het 

pad komt uit bij een sloot, buig hier af naar links, ga 

RA en direct LA na de sloot het bos in. Dit is een 

onverharde weg. Ga op de kruising van paden RA en 

volg een half verhard pad. Hou op de driesprong links 

aan en vervolg het half verharde pad. Het pad maakt nabij het sportpark een scherpe bocht naar rechts 

het bos in. Volg het pad met een bocht naar rechts en ga in de bocht naar links RA over een smal paadje 

door het gras. Volg dit pad RD het bos in. Blijf dit pad volgen. Ga aan het eind LA en volg het half 

verharde pad. 
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3.  Sla aan het eind LA en volg een half verharde 

weg. De weg loopt daarna langs het sportpark en 

gaat daarna weer het bos in. Sla na de sloot RA, 

volg het pad dat met de sloot direct een bocht 

naar rechts maakt. Sla direct daarna het eerste 

pad LA. Ga bij de half verharde weg aan de 

linkerkant RD het donker bos in. Ga aan het eind 

LA en volg een breed onverhard bospad. Volg 

daarna het pad met een bocht naar links. Ga op 

de kruising van paden RD. Ga daarna bij de 

samenkomst van twee half verharde wegen RD 

richting fietsknooppunt 1. Aan het eind van het bos RD over de klinkerweg richting het sportpark en volg 

direct deze weg met een bocht naar rechts. Ga aan het eind LA over het fietspad langs de weg, richting 

fietsknooppunt 16. Ga bij knooppunt 16 RD richting fietsknooppunt 66 en sla vervolgens bij de ingang 

van het vakantiepark Urkerbos RA, steek de weg over en ga RD over het houten bruggetje het bos in. 

Volg nu een bospaadje. Ga aan het einde LA en volg het bredere bospad. Sla het eerste bospad RA. 

Passeer en sloot en hou daarna links aan. 

 

4. Ga aan het eind RA over een betonfietspad en direct LA over een onverharde weg tussen de 

afrasteringen door. Negeer een breed graspad aan de linkerzijde en ga daar RD. Sla in de bocht naar links 

RA en volg een donker bospaadje. Loop aan het einde over de betonplaten richting de stuw en ga voorbij 

de stuw LA over het half verharde fietspad langs de sloot. Sla het eerste pad RA, half verhard pad het 

bos in. Ga op de driesprong RA. Sla daarna op de Y-splitsing voor het water RA en volg het slingerend 

pad langs het water. Ga daarna RD over de klinkerweg. 

 

5. Sla aan het eind RA, Noorderzand en direct RA 

Surinamestraat. Ga daarna met de bocht mee naar links, 

Nieuw Guineastraat en vervolgens nogmaals met de bocht 

mee naar links. Sla bij huisnummer 48 RA, loop aan de 

overzijde vóór de huizen langs en ga daarna RD richting de 

dijk. Ga over het bruggetje en daarna de trap op en af. Sla 

daarna LA en volg het fietspad tussen de dijk en het water. Ga 

aan het einde van de dijk over de klinkerweg met de bocht 

mee naar links en ga direct RA de trap op. Ga daar RA richting 

het kerkje. Ga na een bezoek aan het vissersmonument aan de 

rechterzijde RD en vervolg de weg. Sla vervolgens RA en ga 

naar beneden richting het strand en loop langs de waterkant. 

Sla vóór de haven LA en hou daarna rechts aan en loop achter 

langs de scheepswerf. Ga vervolgens links vooruit over de 

eenrichtingsweg. Sla aan het einde van de weg – dit is aan de 

achterzijde van de kerk – RA en volg de weg met een bocht 

mee naar links. Sla de eerste weg RA en loop langs het 

museum “Het Oude Raadhuis”. Blijf daarna de weg volgen. Sla 

aan het einde van de straat (Raadhuisstraat) LA en ga direct bij de haarsalon RA. Ga drie keer op de 

kruising RD. Sla na het einde van de parkeerzone LA, asfaltweg en sla RA richting het gemeentehuis. 

EINDE VAN DE WANDELING. 


