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De fietspont "Veluwerandveer" is een nieuwe attractie
voor de recreatieve fietser. Met Nunspeet op het oude
land en Biddinghuizen in Flevoland is de pont een
unieke verbinding die het mogelijk maakt om op één
dag te genieten van de bosrijke omgeving van de
Veluwe en het fraaie polderlandschap.
Om van Gelderland naar Flevoland te komen hoeft u
alleen maar de fietspont te nemen en binnen 15
minuten staat u aan de overkant. Tijdens de overtocht
kunt u genieten van het prachtige uitzicht over het
Veluwemeer. Het “Veluwerandveer” maakt deel uit
van verschillende (fiets)routes. Informatie hierover
vindt u bij de plaatselijke VVV kantoren. De pont
wordt ook gepromoot door de Stichting Vrienden van
de Voetveren en staat in het boekje overzetveren.
Na een heerlijke tocht over het water kunt u even
ontspannen op het terras van Strandpaviljoen Bremerbaai.

RECREATIE
De randmeren, waaronder het Veluwemeer valt, is
een gebied met ongekende recreatieve mogelijkheden.
Natuurliefhebbers, watersporters, kampeerders,
wandelaars en fietsers genieten, ieder op hun eigen
manier, van de diverse mogelijkheden die het
Veluwemeer te bieden heeft.

NATUUR
Het Veluwemeer is een belangrijk watervogelgebied. In
het winterseizoen treft u er veel zeldzame watervogels
aan zoals de Kleine zwaan. In de ondiepe delen van het
Veluwemeer komen veel kranswieren voor. Deze kranswieren spelen een belangrijke rol bij het helder houden
van het water en zijn een belangrijke voedselbron voor
watervogels.
Door een zo goed mogelijke balans te creëren tussen
natuur en recreatie zal dit gebied zijn hoge natuurwaarden behouden.

Fahrradfähre "Veluwerandveer”
Die Fahrradfähre "Veluwerandveer", die Nunspeet und
Biddinghuizen über das Veluwemeer miteinander
verbindet, ist eine neue Attraktion für Fahrradfahrer.
Mit Nunspeet auf dem alten Land und Biddinghuizen in
Flevoland formt die Veluwerandfähre eine einzigartige
Verbindung, die es möglich macht, an demselben Tag
sowohl die waldreiche Umgebung der Veluwe als auch
die schöne Polderlandschaft zu genießen. Um von
Gelderland nach Flevoland zu gelangen, brauchen Sie
nur die Fahrradfähre zu nehmen und innerhalb von 15
Minuten befinden Sie sich auf der gegenüberliegenden
Seite.

De Veluwerandveer vertrekt altijd vanaf het Aqua Centrum
de Bremerbaai op het hele uur en zal om het halve uur
vanuit Nunspeet terugvaren.
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Die Veluwerandfähre fährt immer zu jeder vollen Stunde
von dem Aquazentrum de Bremerbaai ab und fährt zu
jeder halben Stunde von Nunspeet wieder zurück.

