
REISWERELD
ZATERDAG30APRIL2011

5

Utrecht

Rotterdam

Bergen op Zoom

Goes

Vlissingen

Vlaardingen

Tr
aj
ec
t 8

Traject 9

Traject
10

Traject
11

Traj
ect

12 Tr
aj
ec
t 1
3

Tra
jec

t 14

Hengstdijk

Cillaarshoek

Grevelingen-

dam

odeaandeaardappel
kaas van zorgboerderij Gerbranda

State in Pietersbierum. Ger-

branda State is de bakermat van

het Pieperpad. Daar ontstond ooit

het idee.

Glooiend Gaasterland glijdt in

de ochtendnevel soepel onder het

vredig zoemende rubber door. Het

gemaaltje bij Tacozijl vindt dat

Friesland meer water nodig heeft.

Met tonnen tegelijk kolkt het IJs-

selmeer naar binnen. Playa del

Lemmer ligt er nog wat verlaten

bij, maar de imaginaire geur van

zonnebrandcrème en friet laat de

harten alvast op zomersnelheid

kloppen. Pieperpadrijders die be-

halve van aardappelen ook van

theater houden, moeten bij

knooppunt 50 beslist even neer-

strijken op een terrasje. De niet

altijd even ervaren watersporters

die van ’s ochtends vroeg tot ’s

avonds laat hun jachten door de

brug in het centrum van Lemmer

proberen te manoeuvreren, zor-

gen voor gratis topamusement.

Als het erg gezellig wordt, kun je

verderop langs de route, iets oos-

telijk van Lemmer, heerlijk over-

nachten in b&b De Stjelp Plaets.

Modern comfort in een prachtige

Friese stolpboerderij uit 1913.

TRAJECT 5

LEMMER - LELYSTAD

Nu wordt het menens, aardappel-

technisch gezien. Flevoland is het

epicentrum van de resistentiever-

edeling. Zo werd de eerste com-

mercieel interessante pieper die

natuurlijke weerstand heeft tegen

de aardappelziekte ontwikkeld in,

jawel, Kraggenburg. Bij knoop-

punt 49 pikt het Pieperpad de

LF22 op, het stuk Zuiderzeeroute

tussen de Afsluitdijk en Kampen.

Jan en Marijke Stiens uit Alkmaar

doen op hun fonkelnieuwe Koga’s

in drie dagen de oude kust. ,,Voor-

bereiding voor een tocht naar

Rome!”

Maar waar de twee vrolijke whop-

pies (whealthy healthy older

people) bij knooppunt 26 oostelijk

richting de Weerribben gaan,

duikt de aardappelfietser man-

moedig rechtsaf het Kuinderbos

in, op weg naar boerderij De Eer-

ste van Erik Ploer. Een gemengd

bedrijf met onder meer blije var-

kens die de hongerige fietser

knorrend welkom heten. In de

winkel op het erf kun je alles

kopen wat de boerderij voort-

brengt. Bel vooraf even en boer

Ploer en collega’s verzorgen een

rondleiding. Hetzelfde geldt voor

Zorgboerderij NOP De Boerderij

even verderop, in de zuidweste-

lijke hoek van Emmeloord. Mean-

derend over de eindeloze zeebo-

dem langs nog een drietal pionie-

rende piepertelers trakteert het

platte landschap langs de LF 15

plotseling op een kol. Alsof je op

Wieringen bent. En dat klopt.

Unesco Werelderfgoed Schokland

was ook zo’n keileembult in de

Zuiderzee. Tot 1933 omgeven door

ansjovis, sinds 1942 door Bintjes.

Bij de oude lichtwachterswoning

bedenk je spontaan dat je toch

echt Mulisch’ novelle De sprong

der paarden en de zoete zee (1955)

eens moet lezen. Over de 650

straatarme, door inteelt ver-

zwakte Schokkers, die het boon-

vormige eiland in 1859 op last van

Willem III moesten verlaten.

Voort dendert het, de Ketelbrug

over, richting Ketelhaven. Als de

benen na de Noordoostpolder

geen zin meer hebben, leg ze dan

te ruste in de bescheiden b&b van

Mia Salomons in Ketelhaven. Zijn

ze zo stram dat je overweegt de

volgende dag in Kampen op de

trein te stappen? Mia’s man is

energetisch masseur. Naar ver-

luidt kneedt hij zelfs de meest ge-

martelde dijbeenspieren weer tot

leven.

TRAJECT 6

LELYSTAD –NIJKERK

Zijn prins Bernhard en Erik Ha-

zelhoff Roelfzema (de Soldaat van

Oranje) samen aan het spoken?

Bij het Larserbos, ter hoogte van

landbouwbedrijf De Zonneboog

(Ditta’s, Agria’s, Juniors en rode

aardappelen), komt een Tiger

Moth dubbeldekker in een spiraal

uit de lucht kukelen. Net als de

antieke kist tussen de juist gepote

piepers te pletter dreigt te slaan,

trekken de spookvliegers hem

vlak. Zwabberend pruttelt de

Moth richting Lelystad Airport.

Zei iemand dat Flevoland saai

was? Langs de Hoge Vaart, het

langste afwateringskanaal van de

provincie, stuurt de aardappelrij-

der met opnieuw een aardappe-

lomweg richting het Nuldernauw

en dan naar Nijkerk. Pas op! De

nogal cruciale ANWB-paal 13362

hangt op half zeven, dus even zelf

nadenken. Direct aan het rand-

meer ligt de Nijkerkse gemeente-

camping Nieuw Hulckestein. ,,Ik

wil niet dat jullie betalen,” zegt de

beheerder bij het inchecken met

een sip gezicht. ,,Onze camping

moet plaatsmaken voor dure

tweede huizen en de gemeente

steekt er geen cent meer in. De

toiletten zijn niet schoonge-

maakt.” Dat blijkt dik mee te val-

len. Alleen een beetje spinnen-

poep!

Nieuw Hulckestein is een volks-

camping die alles heeft wat de

fietskampeerder verlangt: een be-

schut, goed gedraineerd grasveld,

eenvoudig maar functionerend sa-

nitair en in de paar stacaravans

ontzettend vriendelijke mensen

die spontaan koffie uit de thermos-

kan komen brengen. De uitver-

koop van dit soort voor de gewone

man toegankelijke pleister-

Beestenboel:Drukte van belang

op deWaddendijk.

Lemmer: In de vroege ochtend rustig, later een open-

luchttheater met manoeuvrerende boten.

Werelderfgoed:

Schokland, de

oude lichtwach-

terswoning.

Inwendige mens:

Langs de route

hoeft niemand

honger te lijden.

‘Ik
wil niet datjullie betalen,’ zegtde beheerder bij hetinchecken met ’nsip gezicht.

R


