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Betrokken partijen 
Bij de realisering van de Hanzestrook zijn naast 
de gemeente Dronten ook Prorail, Waterschap 
Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer betrokken. 
In een projectgroep hebben deze partijen een 
samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin 
de gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd. In 
goed overleg is het ontwerp tot stand gekomen.

Gemeente Dronten
De gemeente Dronten speelt in op de 
ontwikkeling van de Hanzestrook door hier een 
recreatief fietspad aan te leggen. Dit fietspad legt 
de verbinding tussen Dronten en het Drontermeer. 
Bovendien gaat het fietspad een van de 
ontbrekende schakels vormen in het netwerk dat 
toeristisch-recreatieve trekpleisters van Flevoland 
met elkaar verbindt.

Prorail
Prorail realiseert de Hanzelijn volgens het 
Tracébesluit Hanzelijn. Op grond hiervan heeft 
Prorail een natuurcompensatie verplichting. 
Daarom wordt langs de Hanzelijn 21 hectare bos 
gecompenseerd.

Waterschap Zuiderzeeland
Het waterschap Zuiderzeeland past de noordoever 
van de Zwolse Tocht vervroegd aan zodat de 
natuur zich langs de tocht kan ontwikkelen. De 
oever wordt glooiend gemaakt en er komen om 
de 300 meter speciale ecologische voorzieningen 
zoals een paaikom, een poel of een nevengeul. 
Deze zogeheten natuurvriendelijke oevers passen 
binnen de gewenste ecologische verbinding.

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer heeft als taak om de 
kenmerkende bosstrook met populieren langs de 
Hanzelijn tussen Dronten en het Drontermeer te 
beheren. Om deze strook te behouden worden de 
oudere populieren gedund om plaats te maken 
voor jong bos.
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Doorsnede Uitkijkheuvel

Fietspad Hanzestrook
Landschapszone tussen Dronten en Drontermeer

Tussen Dronten en het Drontermeer wordt langs de Hanzelijn een natuurstrook aangelegd, genaamd                     
De Hanzestrook. De strook wordt ingericht met bos en recreatieve voorzienigen waaronder een fietspad. Het 
fietspad loopt vanaf de Biddingringweg en sluit aan op de Wanningeweg in het Revebos. Langs de Hanzestocht 
wordt ook een natuurvriendelijke oever aangelegd. Het natuurgebied De Hanzestrook is begin 2012 toegankelijk 
voor wandelende en fietsende natuurliefhebbers.
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Beleef het uitzicht!
Het slingerende fietspad leidt de wandelende en fietsende recreant 
afwisselend langs het spoor, door het bos, langs de oevers van de 
tocht met zicht op akkers, weiden en boomgaarden. De top van de 
uitkijkheuvel, gelegen op het kruispunt van de Zwolse Tocht en Hoge 
Vaart, biedt een prachtig uitzicht over het totale polderlandschap 
met watergangen, ontsluitingswegen en boerderijen.
Speciale richtingaanwijzers geven oriëntatie in het landschap en 
informatiepanelen en  bankjes gelegen aan de fietsroute bieden een 
ontspannen rustmoment.

‘Uit de wind’
‘Met dit fietspad krijgt het landschap er een nieuwe dimensie 
bij. Want waar de meeste fietspaden rechtlijnig zijn, leidt het 
fietspad in de Hanzestrook kronkelend door het fraaie landschap, 
met de natuur dichtbij. U kunt hier heerlijk in de luwte wandelen 
en fietsen’ aldus wethouder Egelvaart, gemeente Dronten. De 
provincie vindt het een prachtig project waarbij toeristische-, 
recreatieve doelstellingen en wensen ten aanzien van het 
landschap, waterkwaliteit en natuur hand in hand gaan.

Subsidie
De gemeente Dronten heeft van de Provincie Flevoland een 
subsidie toegekend gekregen voor de aanleg van de Hanzestrook. 
Dit in het kader van het Provinciaal Meerjarenprogramma voor het 
Landelijk gebied (pMJP). De overige kosten worden gefinancierd 
door de gemeente Dronten, Waterschap Zuiderzeeland en 
Staatsbosbeheer. De bijdrage van Prorail bestaat uit de realisatie 
van de fietsbrug en de aanplant van bos ten behoeve van de 
natuurcompensatie.

Planning
Naar verwachting is het fietspad eind 2011 gereed. Het totale gebied 
de Hanzestrook is in het voorjaar van 2012 klaar voor fietsende en 
wandelende natuurliefhebbers.
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‘Met dit fietspad krijgt het landschap er een nieuwe 
dimensie bij. Want waar de meeste fietspaden rechtlijnig 
zijn, leidt het fietspad in de Hanzestrook kronkelend door 
het fraaie landschap, met de natuur dichtbij. U kunt hier 
heerlijk in de luwte wandelen en fietsen’.
Wethouder Hans Engelvaart


