




Deze route is opgemaakt in het bol-pijl systeem met duidelijke aanwijzingen zoals straatnamen, 
plaatsnamen en wegnummers. Hier volgt een uitleg indien u nog nooit met dit systeem 
heeft gereden. U kunt de afstanden meten met de dagteller in uw Porsche. Maar een app 
downloaden op uw mobiele telefoon is ook mogelijk. Een goede app is bijvoorbeeld de ‘trip road 
pro’. Let op: gedurende de rit kunnen er kleine verschillen ontstaan in de afstanden op uw teller 
en de afstanden zoals deze vermeld staan. 

 Nr. Nummer van de situatie. Rijd de route in deze volgorde.

 Afstand  Dit is de te rijden afstand tot aan de situatie zoals aangegeven 
met het icoon.

 Totaal afstand   De totaal gereden afstand van de route. Wij adviseren u om voor navigatie 
de afstanden te gebruiken per situatie en niet het totaal als maatstaf te 
gebruiken. Indien u een keer verkeerd rijdt of b.v. gaat tanken klopt deze 
totaalafstand namelijk niet meer.

 Icoon  Situatieschets stilistisch weergegeven.

 Info  Aanvullende informatie op het icoon indien noodzakelijk.

 Straat / Plaats   De straatnamen en plaatsnamen zijn zoveel mogelijk aangegeven. 
Soms ligt een weg in een buitengebied. Wij hebben zoveel mogelijk de 
straatnamen met plaatsnamen aangegeven zoals vermeld in Google Maps.

 Wegnr.  Het wegnummer indien aanwezig.

Instructies voor de bol-pijl route



▶  Bij de start zet u de dagteller/app op ‘0’.

▶  U rijdt de afstand zoals aangegeven bij ‘afstand’. 
Afstanden zijn aangegeven in kilometers.

▶  Zodra u de aangegeven afstand hebt gereden, volgt u de icoon aanwijzing op 
en rijdt de route van de bol naar de punt in aangegeven richting. Let op eventuele 
extra informatie en straat- en plaatsnamen.

▶  Zodra u van richting verandert zet u de dagteller/app weer op “0” 
en rijdt u naar de volgende situatie.

▶  De situaties tussen de afstanden zijn niet aangegeven, dat betekent dat u de 
doorgaande weg blijft volgen. Dus op tussenliggende rotondes rijdt u rechtdoor. 
Doodlopende wegen worden niet opgenomen in de route/iconen tenzij het de situatie 
duidelijker maakt. Bospaden worden aangegeven met een stippellijn.

▶  Indien er een onverwachte wegomleiding of afsluiting in de route is, kunt u via 
Google Maps of uw navigatiesysteem zoeken naar een situatie/punt welke verder op 
de route ligt. Vanaf hier kunt u de route uit het boek weer oppakken.



Steden op de bodem van de zee? Het zijn toch echt de Nederlanders die van dat 
idee werkelijkheid hebben gemaakt. Alleen dat al maakt de Polder Discovery tot 
een unieke route. Tijdens deze rit wordt duidelijk dat de vernieuwingsdrang in 
de polders ook vandaag nog springlevend is. We zien dat de natuur hierdoor ook 
nieuwe kansen krijgt én aangrijpt. Hoewel de grote polders tegenwoordig in een 
meer liggen en niet meer aan zee, is de maritieme traditie op veel plekken nog 
zichtbaar én voelbaar. Bijvoorbeeld op twee eilanden op het droge.

 
Totale lengte  van de route: 162 km 
Duur (bij normale snelheid en omstandigheden): 3,5 uur

Polder Discovery





Highlights Flevoland

Almere Duin 
Vernieuwingsdrang. Daar draait het om in Almere. Dat ziet u bijvoorbeeld terug 
in nieuwbouwproject Almere Duin. Hier, direct aan het IJmeer, komen huizen en 
appartementen die uitkijken op Amsterdam. Almere Duin doet zijn naam eer aan 
met aangelegde duinen, wuivend duingras en knisperende schelpenpaden. Natuurlijk 
komt er een jachthaven met strandjes eromheen. Daarmee is de toon gezet voor de 
Porsche Flevoland route.

Oostvaardersplassen 
Vanuit Almere Duin rijden we eerst over de N701. Deze weg is kenmerkend 
voor de provincie Flevoland: links ziet u het Markermeer en rechts komen de 
Oostvaardersplassen in beeld. Dit 5600 hectare grote natuurgebied tussen 
Almere en Lelystad heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Toen in 1968 de 
Flevopolder was drooggemalen, bleef dit gedeelte nat en ongebruikt. De natuur 
greep direct haar kans en zo ontstond een moeras met waterplassen, wuivende 
rietvelden en wilgenbossen. En daar vestigden zich vogels als aalscholvers en 
lepelaars. Ook roofvogels zagen het nieuwe natuurgebied wel zitten: in 2006 werd 
hier voor het eerst sinds jaren zelfs weer een broedende zeearend gespot. Inmiddels 
zijn de Oostvaardersplassen een belangrijke halte voor trekvogels die op weg zijn 
van het hoge noorden naar Afrika (en omgekeerd). Deze tussenstop wordt gebruikt 
om voedsel te zoeken en te schuilen én om te broeden. Samen met de Marker 
Wadden, de Lepelaarplassen en het Markermeer, zijn de Oostvaardersplassen in 
2018 uitgeroepen tot Nationaal Park Nieuw Land, het nieuwste nationale park van 
Nederland. En dat op de bodem van de voormalige Zuiderzee.
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De grote grazers 
Ze zijn regelmatig in het nieuws: de grote grazers van de Oostvaardersplassen. 
De kuddes edelherten, konikpaarden en Heckrunderen zijn niet te missen tijdens 
een wandeling door de vlaktes. Deze grazers zijn de ‘onderhoudsdienst’ van 
het natuurgebied. Door te grazen houden Heckrunderen het grasland open. De 
konikpaarden houden op hun beurt het halfdroge landschap open en de edelherten 
voorkomen dat het struikgewas gaat woekeren.

Even de auto uit om het gebied te verkennen? Kijk dan op www.visitflevoland.nl voor 
een wandelroute.

Horsterwold 
We gaan verder richting Zeewolde. Onderweg komen we het Horsterwold tegen. 
Dit is een van de grootste aaneengesloten loofbossen van Nederland. In dit unieke, 
oeroude bos leven veel reeën, kuddes wilde konikpaarden, damherten, vossen en 
vogels. Ook hier houden de grazers de afwisseling van bos, struweel, graslanden en 
moeras in stand. Er is een uitgebreid netwerk van paden en routes in het park. Hier 
is het heerlijk wandelen en mountainbiken. 

Schokland en Urk 
Het zijn de ‘eilanden op het droge’ van de Noordoostpolder: Schokland en Urk. Op 
weg naar Urk passeren we Schokland. Vroeger was dit een eiland in de Zuiderzee, 
maar sinds de inpoldering van de Noordoostpolder ligt het op het droge. Weetje: 
Schokland was het eerste Nederlandse monument op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO. En dat is niet voor niets: met vele rijksmonumenten en bijzondere 
woonterpen is Schokland prachtig én indrukwekkend. Schokland was eeuwenlang 
drukbevolkt: hier leefden de mensen van visserij en overzeese handel. Maar 
Schokland voerde ook een continue strijd met stormvloeden en overstromingen. 
Uiteindelijk dwongen deze de inwoners (Schokkers) om het eiland te verlaten. 
Alleen de vuurtorenwachter bleef achter. Maar toen delen van de Zuiderzee werden 
drooggelegd verloor Schokland ook zijn bakenfunctie voor de scheepvaart en werd 
het een eiland in de polder. Een prachtig eiland, dat wel. 

Schokland is een bezoek waard. Ga daarvoor bij situatie 32 rechtsaf op de 
Domineesweg. Vervolg na een ommetje de route via de Domineesweg richting Urk.
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Op Urk 
Als het om oppervlakte gaat, is het eeuwenoude vissersdorp Urk de kleinste 
gemeente van de provincie Flevoland. Desondanks heeft Urk de grootste 
vissersvloot en visverwerkende industrie van Nederland. Urk heeft een unieke 
cultuur. De karakterschetsen van de Urkers variëren van gastvrij en een groot 
gevoel van eigenwaarde tot koppig, ongedisciplineerd, taai en vasthoudend. Die 
laatste eigenschap komt vast en zeker voort uit de rampspoed én de drastische 
veranderingen van leefomstandigheden die de Urkers voor de kiezen hebben 
gekregen. Toch zijn de Urkers er nog steeds. Dat hoort en ziet u. Urk heeft zijn 
eigen dialect en een specifieke klederdracht, die momenteel een revival beleeft. 
Op de Urkerdag (de zaterdag voor Pinksteren) hijsen de meeste Urkers zich in deze 
traditionele kleding. Zelfs de jongeren weer.

Aankomen ‘op Urk’ is een belevenis op zich: het uitzicht over het IJsselmeer is 
betoverend en u passeert het vissersmonument, de kerk aan de Zee en de markante 
vuurtoren. De finish is bij de parkeerplaats in de oude haven. Maak hier vandaan een 
wandeling door de oude ginkies (steegjes) of geniet in de gezellige haven van een 
(gebakken) vis van de lokale vissers.
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Laadpunten

Wanneer u met uw Porsche Taycan de route rijdt, adviseren wij u vooraf de actuele 
laadvermogens en laadlocaties te controleren. Raadpleeg Porsche Communication 
Management (PCM) voor actuele laadlocaties

Fastned De Hackelaar 350 kW 
A1 Amersfoort richting Amsterdam 
1398 PN Muiden 
15 km van de start

Fastned Honswijck 350 kW 
A1 Amsterdam richting Amersfoort 
1398 PZ Muiden 
8,7 km van de start

Shell Recharge 150 kW  
Hopperzuigerstraat 2 
1333 HB Almere 
15 km van de start

NXT Chargingstation 120 kW 
Koornmarktpoort  
8253 TD Dronten 
Tijdens de route (sit. 27)

Fastned Wellerzand 175 kW 
A6 Emmeloord richting Lemmer 
8313 PV Bant 
26 km van de finish (richting het noorden)

Fastned Aalscholver 175 kW 
A6 Lelystad richting Almere 
8218 PW Lelystad 
38 km van de finish (richting het zuiden) 
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