Concept ‘Kruistocht in Mastenbroek’
Kruistocht in Mastenbroek is een concept dat ontwikkelt is tijdens onderzoek naar mogelijke leisure
kansen in de regio IJsseldelta, welke het agrotoerisme kunnen versterken. De regio IJsseldelta ligt
in de provincie Overijssel. In deze regio ligt een polder, genaamd de polder Mastenbroek. Deze
polder wordt omringd door de steden Kampen, Zwolle, Hasselt en Zwartsluis en is de oudste polder
van Nederland.
‘Kruistocht in Mastenbroek’ is een (speur-)tocht door de polder Mastenbroek in de regio IJsseldelta,
waarbij de historie van de polder en de natuur samen komen. De tocht leidt langs diverse
bajonetkruispunten die zich in de polder bevinden. Elk bajonetkruispunt heeft haar eigen naam
waar een rijke historie achter schuilt. De bezoeker zal in groepsverband op zoek gaan naar deze
historie. De historie geeft een bepaald gebied de mogelijkheid zich te onderscheiden van andere
gebieden. De rijke historie van de polder Mastenbroek biedt een uitstekende mogelijkheid om het
agrotoerisme te versterken in en rondom de polder. Naast de geschiedenis, maakt de bezoeker
tijdens deze tocht kennis met de rust, ruimte, authenticiteit, de weidsheid en het prachtige
landschap van de polder Mastenbroek. Door middel van GPS of een storyteller zal de bezoeker per
fiets of step worden begeleid. Het vervoer tijdens de tocht kan afgewisseld worden met kano’s en
een trekschuit welke de geschiedenis van de polder nog meer naar voren laat komen. In een
theeschenkerij in de polder zal de bezoeker een lunch krijgen en is er de mogelijkheid om
streekproducten te kopen. Naast een speurtocht naar de historie van de bajonetkruispunten,
kunnen bezoekers ook op zoek gaan naar de bijzondere flora en fauna.

Benodigdheden:
Om ‘Kruistocht in Mastenbroek’ te realiseren, zijn de volgende faciliteiten nodig:
Fietsen en/of steps. De afstanden in Mastenbroek zijn te groot om te wandelen, daarom is
er gekozen voor een fiets of step. De tocht al in groepsverband worden uitgevoerd.
Een opslagplaats voor de fietsen en/of steps. Dhr.
Een begin plaats waar de tocht kan starten, deze zal gelijk zijn aan de opslagplaats van de
fietsen en/of steps.
Er kunnen diverse routes uitgestippeld worden voor ‘Kruistocht in Mastenbroek’. De
afstanden tussen de diverse bajonetkruispunten zijn groot, daarom kunnen er verschillende
routes uitstippelt worden met verschillende thema’s.
Om de bezoeker te boeien met historie verhalen over de polder Mastenbroek, zullen deze
op een amusante wijze uitgewerkt moeten worden op papier. Deze verhalen kunnen tijdens
de tocht eventueel verteld worden door een storyteller of aangegeven worden langs de
kant van de weg.
Een eventuele storyteller. Een huidige trend in het agrotoerisme is de persoonlijke
aandacht welke de toerist wenst. Een storyteller kan de historie van Mastenbroek op een
boeiende wijze overbrengen en kan de beleving van de tocht beïnvloeden bij de bezoeker.
Eventuele GPS handheld computers.

