
Zuiderzeeroute LF 23  
In de flyer “Van Hanzestad naar Hanzestad” staat de route langs de randmeren genoemd en dan 
specifiek het stukje van Kampen via Elburg naar Harderwijk. Dit is het eerste gedeelte van de LF 23 
route (van Kampen naar Amsterdam) wat op zijn beurt weer onderdeel is van de Zuiderzeeroute 
(helemaal rondom). De knooppunten staan in de flyer genoemd. De gehele zuiderzeeroute is hier 
http://www.nederlandfietsland.nl/lf-routes/zuiderzeeroute te vinden.  
 
 

(H)eerlijk IJsseldeltaroute – Kampereiland 
Deze route over het Kampereiland doet deelnemers van het Streekmerk (h)eerlijk IJsseldelta aan. 
Het rondje loopt vanuit Kampen over Kampereiland en via de Koekoekspolder weer terug. De route 
is niet bewegwijzerd, maar gebaseerd op de knooppunten. 
http://www.touristserver.nl/file/762/Route+Kampereiland.pdf  

 

Rondje Kamperveen – ministukje langs de IJssel, ligt tussen randmeren en IJssel in 
Rondje gebaseerd op knooppunten van het routenetwerk, niet bewegwijzerd. Gaat vanuit Kampen, 
langs de Enk en kolken, naar/over Kamperveen en dan richting IJssel (de Zande) weer terug.  
http://www.touristserver.nl/file/436/Rondje+Kamperveen.pdf 

 

Rondje Zalk – mooi langs de IJssel en met Zalkerveer 
Rondje van Kampen naar Zalk en terug – twee mogelijkheden: met oversteken Zalkerveer of deels de 
zelfde route terug. Niet bewegwijzerd, gebaseerd op knooppunten. 
http://www.touristserver.nl/file/431/20151005_Digitaal-fietsroute_kaart5.pdf 

 

’Papegaai vloog over de IJssel’ - Een rondje van Kampen naar Zwolle en terug langs de IJssel 
Fiets deze prachtige route ‘’Papegaai vloog over de IJssel’’. Kom langs alle bekende plaatsen die in 
het boek veelvuldig voorkomen en bekijk de wereld vanuit het gezichtsveld van een nieuwe bewoner 
van Overijssel. De precieze locatie waar de hoofdpersonen hebben gewoond is niet aangegeven, met 
fantasie krijgt u een mooi beeld wat én waar deze personages belangrijke lessen uit hun leven 
hebben beleefd. 
http://www.touristserver.nl/file/433/Papegaai+vloog+over+de+IJssel.pdf 
 
Hanzerondje Kampen-Zwolle – min of meer een uitgebreidere versie van de vorige met meer door 
Zwolle – Route is bewegwijzerd en gaat langs verschillend points of interest. Is een foldertje van: 
http://www.touristserver.nl/file/678/20160511_hanzerondje_Kampen-Zwolle_Nederlands_HR_Spre
ad_2.pdf 

 

http://www.nederlandfietsland.nl/lf-routes/zuiderzeeroute
http://www.touristserver.nl/file/436/Rondje+Kamperveen.pdf
http://www.touristserver.nl/file/762/Route+Kampereiland.pdf
http://www.touristserver.nl/file/431/20151005_Digitaal-fietsroute_kaart5.pdf
http://www.touristserver.nl/file/678/20160511_hanzerondje_Kampen-Zwolle_Nederlands_HR_Spread_2.pdf
http://www.touristserver.nl/file/678/20160511_hanzerondje_Kampen-Zwolle_Nederlands_HR_Spread_2.pdf
http://www.touristserver.nl/file/433/Papegaai+vloog+over+de+IJssel.pdf

