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AUTOROUTE

FLEVOLANDS LANDSCHAP ALS PODIUM

POLDERLAND GARDEN OF LOVE 
AND FIRE —  DANIEL LIEBESKIND
De labyrintische aluminium sculptuur 

symboliseert de ontdekkingstocht tijdens het 

menselijk leven. New town Almere is nog geen 

veertig jaar geleden ontstaan op de bodem van 

de voormalige Zuiderzee. Libeskind geeft met 

de leegte in zijn werk de geschiedloosheid van 

Almere weer. Met dit werk creëert Libeskind 

ook een spirituele plek in de polder als symbool 

voor het nieuwe leven.

AARDZEE —  PIET SLEGERS
Met vijf hectare (100x500 meter) is 

Aardzee net zo groot als de omliggende 

landbouwkavels en daarmee één van de 

grootste kunstwerken in Nederland. Aardzee 

voelt als een besloten oase van rust midden 

in de open polder. Aardzee herinnert met zijn 

verstilde golven aan de Zuiderzee die daar een 

halve eeuw geleden nog was.

PIER + HORIZON — PAUL DE KORT
Ervaar de wind, het ruizen van het riet en het 

klotsende water. Op deze plek in het water 

van het Zwarte Meer lag vroeger een lange 

strekdam. Een klein deel van deze dam is door 

Paul de Kort in ere hersteld en tot centrale as 

van zijn kunstwerk gemaakt. De titel van het 

kunstwerk is een ode aan Piet Mondriaan en 

zijn schilderijenserie Pier and Ocean (1915)

SEA LEVEL —  RICHARD SERRA
Sea Level is het grootste werk van Serra in 

Europa. Lopend langs de muur wekt het 

kunstwerk het gevoel ‘kopje onder te gaan’ om 

even verderop weer langzaam boven te drijven. 

Sea Level geeft fysieke betekenis aan het 

begrip zeeniveau: zonder de dijken stond het 

waterpeil tot aan de bovenste rand van 

het kunstwerk.

DE GROENE KATHEDRAAL 1996 — 
MARINUS BOEZEM
In het strakke landschap van Flevoland 

staat in Almere een ‘kathedraal’, gevormd 

door populieren. In 1987 plantte kunstenaar 

Marinus Boezem  178 populieren volgens de 

plattegrond van de 13de-eeuwse kathedraal 

van Reims. De gotische kathedraal is een 

hoogtepunt van het menselijk kunnen, net als 

het aanleggen van Flevoland.

EXPOSURE —  ANTONY GORMLEY
De hoogspanningsmasten die als een 

zenuwstelsel in Flevoland liggen, vormden 

de inspiratiebron voor Exposure. Balancerend 

op de grens van land en water kijkt een 26 

meter hoge hurkende man vanaf de strekdam 

in Lelystad uit over het Markermeer. In het 

open landschap is deze menselijke figuur een 

landmark in de Flevopolder.

BEKIJK DE ROUTE

Ooit bestond Flevoland uit alleen maar water. Nu is het de grootste 

polder ter wereld. Zes meter onder zeeniveau (NAP) vind je een 

uniek gebied met bijzondere geschiedenis, prachtige nieuwe natuur, 

inspirerende kunst en architectuur en achter de dijken weidse 

wateren. Grondlegger hiervoor was Ingenieur Cornelis Lely. Hij maakte 

zich in 1891 onsterfelijk met zijn plannen voor de inpoldering van de 

toenmalige Zuiderzee. Het grootste  inpolderingsproject aller tijden 

was geboren, het Zuiderzeeproject! 

 

Het nieuwe weidse polderlandschap in Flevoland was een uitermate 

geschikte plek voor grootschalige en monumentale Land Art projecten. 

Internationale kunstenaars maakten gebruik van de uitnodiging van 

ingenieurs. De typische Flevolandse ingrediënten insprireerden hen 

tot het maken van ‘Land Art’. Zij speelden met de verhoudingen binnen 

het landschap, met de context waarbinnen de korte geschiedenis van 

Flevoland zich heeft ontwikkeld.

Van bovenaf lijken landschapskunstwerken net schilderijen, ingebed 

in het door frisse groene kleurvlakken verbonden landschap. Deze 

autoroute voert je langs deze zeven ‘schilderstukken’, die je in één dag 

kan bezoeken. Land Art kun je bekijken en ervaren, je kan er gewoon 

doorheen lopen! 

Ga op pad met de gratis Izitravel-app, de 

audiotour met alle Land Art van Flevoland. Kies 

Flevoland en alle Land Art routes komen in beeld. 

Kijk ook op ookflevoland.nl/izitravel



NAAR POLDERLAND GARDEN OF 
LOVE AND FIRE (postcode 1309 BB)

NB de Polderland Garden is in restauratie, momenteel is er 
weinig te zien. Voorjaar 2017 moeten de werkzaamheden 
gereed zijn, houd onze berichten in de gaten.

Vanaf de A6 (uit beide richtingen) neemt u de 

afslag S101 Almere Stad-West. Bij het stoplicht 

slaat u in beide gevallen linksaf de Hogering 

(N702) op. Deze volgt u, voor de derde stoplich-

ten bij Manege Pampushout ziet u het kunstwerk 

al aangegeven. U slaat linksaf de Botterweg 

op. De Botterweg eindigt in een T-splitsing, sla 

dan linksaf de Pampushavenweg op. Een stukje 

verderop ligt aan uw rechterhand de Polderland 

Garden of Love and Fire, met parkeerterrein.

VERTREK VAN POLDERLAND GARDEN 
OF LOVE AND FIRE NAAR EXPOSURE 
(postcode 8242 PA)
Van parkeerterrein rechtsaf over de Pampusha-

venweg richting de dijk. Sla rechtsaf de Oost-

vaardersdijk (N701) op richting Lelystad. Volg 

in Lelystad de borden naar Enkhuizen, via de 

Houtribweg. Neem de afslag naar Enkhuizen via 

de Markerwaarddijk over de Houtribsluizen. Zodra 

de Houtribsluizen gepasseerd zijn, de bocht 

volgen rechts naar beneden. Let op: In deze bocht 

de afslag nemen naar de parkeerplaats met de 

snackkarren. Onder de brug parkeren. (NB: niet 

na de bocht linksaf slaan, want dan kunt u pas 

halverwege de dijk naar Enkhuizen weer keren!)

VERTREK VAN EXPOSURE NAAR 
PIER+HORIZON (postcode 8317 PD)
Vanaf de parkeerplaats uitrit linksaf, terug over de 

sluizen. Bij de rotonde de afslag linksaf (drie-

kwart), blijf op de N302. Deze voert naar de oprit 

van de A6. Neem de richting Emmeloord. Over de 

brug van het Ketelmeer volgt dan afslag 13 naar 

Urk en Nagele (N352). Ga rechtsaf richting Nagele 

en volg de N352 over het kruispunt met de N50 

en door Ens. Kies op de rotonde in Kraggenburg 

de richting Vollenhove (Kraggenburgerweg, nog 

steeds N352). Draai bij de T-splitsing rechtsaf de 

Kadoelerweg op. Na circa 2,5 kilometer rechtsaf 

de Zwartemeerweg op. Na huisnummer 64 ziet u 

een kleine parkeerhaven voor de ingang van het 

fietspad naar het kunstwerk.

VERTREK VAN 
PIER+HORIZON NAAR 
OBSERVATORIUM 
(postcode 8219 PG)
Rij terug naar de Kadoeler-

weg en sla na circa 2,5 km 

linksaf de N352 op. Deze 

volgt u weer tot aan de A6 - 

kies daar de richting Lely-

stad. Neem vlak na de brug 

over het Ketelmeer de afslag 

naar Swifterbant (N711). 

Neem de tweede weg rechts 

(Swifterringweg). Volg deze 

weg circa 5 km tot u voor de 

bocht naar links het bordje 

naar het Observatorium ziet. 

Ga bij dit bordje rechtsaf en 

parkeer op de parkeerplaats.

VERTREK VAN OBSERVATORIUM 
NAAR AARDZEE (postcode 3897 LH)
Sla bij het Observatorium rechtsaf de Swifter-

ringweg op. Sla rechtsaf bij de Edelhertweg, volg 

de weg over de A6 heen, de weg verandert in de 

Steenstraat. Sla op de rotonde linksaf de Binnen-

havenweg op, volg deze met de bocht mee. Sla 

na de bocht meteen linksaf de Oostranddreef op. 

Ga aan het eind van de Oostranddreef rechtsaf 

de Larserdreef op onder de A6 door. Deze weg 

verandert in de Larserweg. Rijd voorbij Lelystad 

Airport om verderop bij de stoplichten rechtsaf te 

slaan de Vogelweg op. Na enkele kilometers tus-

sen de Ooievaarsweg en vlak vóór de Reigersweg 

/ Roerdompweg ligt Aardzee aan uw rechter-

hand. Parkeerplaats rechts.

VERTREK VAN AARDZEE NAAR 
SEA LEVEL (postcode 3892 HZ)
Vervolg rechtsaf de Vogelweg en sla bij de 1ste 

weg (Reigersweg / Roerdompweg) linksaf. Met 

de bocht mee linksaf de Schollevaarweg op en 

daarna rechtsaf via de Spiekweg. In Zeewolde bij 

de 1ste rotonde rechtsaf en verderop linksaf slaan 

bij de Horsterweg, rechtsaf de Dasselaarweg op. 

Daarna linksaf de Kastanjelaan op en deze vervol-

gen over het viaduct (bovenop het viaduct ziet u 

rechts en links Sea Level liggen). 

Sla rechtsaf de Eikenlaan op en neem rechtsaf 

de weg naar de Verbeelding. Parkeren. Aan de 

overkant van De Verbeelding ligt Sea Level. Wan-

del terug naar het viaduct van de Kastanjelaan 

en neem de trap achter de brug naar beneden 

tot aan het water. Sea Level ligt rechts en links 

van het water. Om terug te gaan naar uw auto 

wandelt u om het water heen via een bospaadje 

richting De Verbeelding.

VERTREK VAN SEA LEVEL NAAR DE 
GROENE KATHEDRAAL (postcode 1349 CX)
Ga vanaf De Verbeelding en het viaduct terug 

over de Kastanjelaan, rechtsaf bij de Dasselaar-

weg, bij de rotonde linksaf over de Horsterweg 

en rechtsaf bij de Spiekweg. Bij de kleine rotonde 

links aanhouden. Sla bij de stoplichten van de 

N305 linksaf, de Gooiseweg op. Na de volgende 

rotonde rechtsaf slaan bij de Adelaarsweg. Over 

de Hoge Vaart rijden en bij de T-splitsing naar 

linksaf de Schollevaarweg op, deze verandert 

later in de Tureluurweg. Volg de Tureluurweg 

lange tijd, onder de A27 door, dan linksaf bij het 

Kathedralenpad. Doorrijden tot aan het parkeer-

terrein bij De Groene Kathedraal. De auto parke-

ren. Wandel over het wandelpad parallel aan het 

Kathedralenpad, even verderop ziet u De Groene 

Kathedraal aan uw linkerhand. Wandel door de 

kathedraal heen en neem het pad er omheen. 

Linksaf aanhouden, om terug te keren naar de 

auto. Vlak voor u het bos uitloopt, ziet u rechts 

een pad naar het beukenbos. U bevindt zich in de 

negatieve kathedraal van Marinus Boezem. Over 

hetzelfde pad teruglopen en rechtsaf slaan naar 

de parkeerplaats.

VERTREK VAN DE GROENE 
KATHEDRAAL NAAR DE A6 / A27
Ga terug naar de Tureluurweg en sla daar linksaf. 

Bij de Vogelweg (N706) weer linksaf. Bij de Wa-

terlandseweg (N305) kunt u ofwel rechtsaf slaan 

terug naar Almere Centrum en de A6 (richting 

Amsterdam of Lelystad), ofwel linksaf naar de A27 

(richting Utrecht).
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