
 

 

 



 

 

 

Tip:  Naast gerestaureerde gebouwen, havenwerken en monumenten heeft 

Schokland veel kunstenaars geïnspireerd. Zonder toelichting mist dit vaak zijn 

essentie. Vanaf de Noordpunt van het eiland 

Schokland (2) bezoekt u met een smartphone de 

website:  

www.schokland.info 

voor een heldere en korte toelichting  van al deze 

bezienswaardigheden. 

  



Hotel Van der Valk Emmeloord - Schokland - Urk  

 retour Emmeloord  (ca. 45 km) 

of Schokland - Nagele  Emmeloord (ca 32 km) 

 

 Vanaf Hotel Van der Valk Emmeloord 

Sla rechts af Muntweg richting het westen (Espel - Emmeloord) 

 Op de rotonde sla links af Banterweg richting Emmeloord    KNOOPPUNT 48 

 Ga steeds recht door en doorkruis Emmeloord   

(ook rechtdoor bij Fair Play)   KNOOPPUNT 93 27 65 

 Nagelerstraat – over de brug -  Nagelerweg  (richting Nagele) 

 Over viaduct A6 

 Voorbij de Bomenweg, sla links af 

fietspaadje Dinah Mightpad  KNOOPPUNT 13  (zie toelichting 1) 

 Links af Vliegtuigweg en daarna weer 

 Rechtsaf vervolg fietspad richting Schokland. KNOOPPUNT 20 

 Bij noordpunt Schokland KNOOPPUNT 87 ga links af (zie toelichting 2) 

 Volg de contouren van het eiland. (ZIE WEBSITE) 

 Steek de Schokkerringweg over en bezoek museum of restaurant 

 Vervolg het fietspad rechts langs het museum 

 Verlaat Schokland via de zuidpunt KNOOPPUNT 47 

 Sla links af op de Palenweg richting Noordoostpolderdijk 

 Steek de Ramsweg over en fiets rechtsaf de dijk op. KNOOPPUNT 85 

 Fiets langs Schokkerhaven en restaurant ‘Pier 16’ 

 Volg de dijk richting Urk voor een route van ca. 45 km 

of verlaat de dijk richting Nagele voor een route van ca. 32 km KNOOPPUNT 39 

 

 Vanuit Urk retour: Urkerweg richting Emmeloord 

 Aan de rand van Emmeloord sla links af Hannie Schaftweg KNOOPPUNT 18 

 Einde Hannie Schafweg rechts af Espelerweg - Muntweg KNOOPPUNT 63 

 Vanuit Nagele retour– via Nagelerweg – Nagelerstraat -  Emmeloord  



Toelichting 

 

1. In 1944 heeft een Amerikaanse B17 bommenwerper een noodlanding 

moeten maken bij wat later de Vliegtuigweg is gaan heten. Het toestel was 

op de terugweg van bombardementen op Berlijn. 

De bemanning is door de Duitsers krijgsgevangen genomen maar in 1945 

door het 2e Britse leger bevrijd. 

Het vliegtuigwrak heeft nog tot 1948 in de polder gelegen en trok zoveel 

nieuwsgierige bewoners uit Emmeloord dat er vanzelf een pad is ontstaan. 

In een op de tekentafel ontworpen polderlandschap is dit een uniek 

schelpenpaadje geworden. In 2015 kreeg het pad officieel de naam van 

het vliegtuig:   Het Dinah Mightpad. (1) (meer info via de website) 

 

2. Schokland (2) was, net als Urk, een eiland in de voormalige Zuiderzee. 

Vanwege verzakking en armoede is het eiland in 1859 ontruimd en aan de 

zee prijsgegeven. Met het droogvallen van de Noordoostpolder in 1942 

kwam het eiland als een vis op het droge en is nu onderdeel van de 

Noordoostpolder. 

 

3. Met de aanleg van de Noordoostpolder zijn twee dijken aangelegd. 

Een dijk van Lemmer naar Urk en een dijk van Urk naar Vollenhove. 

Beide dijken hadden een spannend moment: het dichten van het laatste 

stuk. Op deze beide plekken is een ‘sluitgatmonument’ (3) geplaatst.  

Vlakbij deze maquette staat een muurtje, gemaakt van basaltstenen met 

daarop een gedicht van Remco Campert:   

water sluit ik,  land ontsluit ik,  hemel ontsluit me 

 

 

DEZE FOLDER IS EEN PARTICULIER INITIATIEF VAN  EVERT DE GRAAFF  

WWW.EMMELOORD.INFO        WWW.SCHOKLAND.INFO 


