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Fietsaudiotour over de Knardijk 

QR-CODE IZI-TRAVEL  F
Scan voor audiotour met routekaart.

TIP

Start: Fietsknooppunt 25. Bij de 
Hoge Sluis, aan de Baardmeesweg 
in Zeewolde. 
Eind: Fietsknooppunt 8 bij de Lage 
Sluis, aan de Knardijk in Lelystad. 
Lengte: 10 km. Fietsaudioroute 
kan niet in omgekeerde richting 
worden beluisterd.
Terugweg: Volg de knooppunten 
8-6-5-10-11-12-13-25. De totale 
route is dan 31 km lang. Maar je 
kan natuurlijk ook gewoon over de 
Knardijk terugfietsen! 
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IN DE BAN VAN 
BARNEMAN

          Flevolandser dan de Knardijk 
kan je het haast niet krijgen. De dijk 
is de grens tussen de polders van 
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en 
was eind jaren ’50 de levensader van 
werkeiland Lelystad-Haven. In de 
eerste jaren reed er een legendarisch 
krakkemikkige busdienst over de 
hobbelige klinkerweg. Een bus 
die bovendien meer dan eens 
halverwege de dijk met pech bleef 
staan. Tegenwoordig ligt er een 
comfortabel fietspad en kijk je vanaf 
de Knardijk prachtig uit op de strakke 
lijnen van het Flevolandse landschap. 

Lastig om je nu voor te stellen, maar 
hier vergingen ooit schepen als ze door 
de Harderwijkse watergeest Barneman 
achterna werden gejaagd. Nieuwsgierig? 
Niet bang voor Barneman? Download 
via de QR-code de fietsaudiotour 
‘In de ban van Barneman’ op je 
smartphone en laat je al luisterend 
10 km lang meevoeren over de dijk.

Gemaakt door: 
Locatietheater Prins te Paard  i.s.m. radiomakers 
Peter van Bruggen en Egbert Hermsen en Visit 
Flevoland, in opdracht van Provincie Flevoland.

®

Hotel Restaurant De Aalscholver 
� De Aalscholver, Lelystad. 
(tussen knooppunt 6 & 8)
De Biezenburcht
Knardijk 40, 3898 LV Zeewolde
(knooppunt 24, nabij Hoge Sluis)

Belangrijk! Voor een optimale 
audiotour: fiets niet harder dan 
14 km per uur (ook op e-fiets).


