Start je wandeling op de
parkeerplaats van het
Schokkerstrand op Schokkerhaven.
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Vanaf daar loop je over het
brede pad achter de dijk naar het
Sluitgatmonument. Hier werd op
13 december 1940 de dijk van de
Noordoostpolder gesloten. Een
originele keileemgrijper en een
sluitsteen met daarop een gedicht
van Remco Campert herinneren
aan deze gebeurtenis. Vervolg de
route langs de dijk.
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Wandelen op de grens van land en
water: dat kan op het Sluitgatpad.
In ongeveer een uur (4,5 km) loop
je langs het Ketelmeer, over een
biologische akker en langs hoge
populieren door de Noordoostpolder.
Bij het Sluitgatmonument heb je een
prachtig uitzicht over land en water.
Geniet er elk seizoen van de vogels, de
wind en de wolken. Nieuwsgierig naar
wat er op je pad komt? Luister dan
onderweg naar de ‘Sluitgatpodcast’
en hoor verrassende verhalen over
het landschap van de mensen
die er wonen en werken.
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Aan het eind van het pad kom je
uit op de Ketelmeerweg. Hier ga je
rechtsaf. Het lijkt hier alsof de weg
wat hoger ligt dan het land. Dat
klopt, want je loopt hier over een
oude zandrug in het landschap.
Lang voor de inpoldering, rond
het jaar 1100, woonden hier al
landbouwers.
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Aan het eind van de Ketelmeerweg
ga je rechtsaf het fietspad op,
richting Schokkerhaven. Op bijna
alle akkers waar je langs loopt,
neemt op dit moment een jonge
generatie akkerbouwers het stokje
van hun ouders over.



Volg het fietspad tot aan de afslag
naar Schokkerhaven en loop naar
boven. Je bent nu weer bijna bij de
parkeerplaats.

Initiatiefnemers Annemiek Vlaming (Boerderij aan de Dijk) en
Liset Moerdijk (Locatietheater Prins te Paard) nemen je in deze
podcast mee door de polder en langs het water. Scan de QRcode en luister onderweg via de Izi-travel-app. Maar je kunt
natuurlijk ook gewoon thuis alvast vanuit je luie stoel luisteren.
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Klim aan het eind van de afrastering
de dijk over. Steek de dijksloot over
via een smalle brug. Je bent nu
te gast op het land van Annemiek
Vlaming, die hier met haar ouders
een biologisch akkerbouwbedrijf
runt. Volg het graspad langs de
sloot. Afhankelijk van het seizoen
zie je hier verschillende gewassen.
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Struinen door het boerenland. Niet over aangelegde paden, maar langs dijken, over akkerranden en boerenerven,
door boomgaarden en bossen... Onder de noemer ‘Op de kuierlatten’ zijn door geheel Flevoland routes over
boerenterreinen uitgezet. Hoe verschillend ze ook zijn, de wandelingen garanderen alle een ongekende
natuurbeleving en bewijzen dat landbouw, natuur en cultuur bijzonder goed samengaan. De routes zijn een
aanrader voor wandelaars die graag buiten de gebaande paden treden. Wie ‘Op de Kuierlatten’ gaat, proeft niet
alleen de Flevolandse natuur, maar ook het boerenleven!

