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Start- en eindpunt: 
Parkeerplaats Buitenringplaats (aan de rotonde in de Buitenring), 1226 CL Almere-Buiten. 

Openbaar vervoer: 
Lijn M2 vanaf station Almere-Oostvaarders, Bushalte Stripheldenbuurt-Oost. Loop in de richting van 
de verkeerslichten en sla hier RA. Volg de Carl Barksweg tot het einde. Sla dan LA en volg de André 
Franquinweg langs de vaart. Ga vervolgens RA over het fietspad (Gerard Monnikpad) en aan het 
einde RA, Kotterbosweg. Nabij de brug kun je de route beginnen bij punt 4. (ca. 960 m tot het begin 
van de route). 

Horeca onderweg:  
Geen 

 

Onverhard:  
85% 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V19 Kotterbosroute, Almere (11,2 km) 

Het Kotterbos is een gevarieerd loofbos aan de rand van de Oostvaardersplassen, in de nabijheid van 
Almere-Buiten. Vanaf de parkeerplaats nabij de Buitenring maak je een mooie wandeling door dit 
gevarieerde bos, met veel meidoorns en vlierbessen. Allereerst lopen we over twee uitkijkheuvels die 
uitzicht bieden op de Oostvaardersplassen. Daarna volgen we de natuurboulevard, een strook met 
heuvels en plassen die het bos doorsnijdt. 

Via graspaden langs de Lage Vaart komen we uit bij een fietsbrug die ons aan de andere zijde van de 
vaart brengt. Daar volgen we een avontuurlijk pad in de bosstrook tussen de vaart en de A6. Via nog 
een stuk Kotterbos komen we weer terug op het vertrekpunt. 

1. Ga vanaf de parkeerplaats RD over het half verharde pad. Steek de kruisende half verharde weg over en 
ga RD. Sla op de volgende kruising van paden LA en volg het half verharde pad. Steek de brede puinweg 
over en vervolg het pad. Steek daarna het asfaltweggetje over. Ga daarna RD over het betonpad en 
direct RA de heuvel op. Ga halverwege RA naar boven. Passeer boven twee banken en ga dan RD en daal 
weer af naar beneden. Vervolg beneden het pad dat loopt tussen de bosrand en de spoorlijn. Ga aan het 
eind bij het betonfietspad LA en direct weer LA, onverhard pad, richting wandelknooppunt (WKP ) 90. 
Hou op de Y-splitsing links aan richting WKP 90. Ga bij de volgende splitsing RD, richting WKP 91. Sla aan 
het eind voor de wandelbank LA. Hou links aan voor de heuvel en ga daarna direct RA de heuvel op. Ga 
boven RD de heuvel weer af. Sla beneden RA en ga door het hoge klaphek. Hou direct daarna links aan 
en volg het knuppelpad langs en door het water. Ga aan het eind omhoog de heuvel op en dan LA over 
het half verharde pad. Sla direct na het bruggetje LA en volg het graspad langs het water. Sla aan het 
eind LA en vervolg het half verharde pad. 
 

2. Steek het betonfietspad over en vervolg het half verharde pad. Passeer het klaphek en ga LA over de 
asfaltweg. Ga na ca. 40 meter RA over een graspad (WKP 13). Sla vervolgens LA en volg een half verhard 
pad. Ga bij de aanlegplaats in de vaart RD over het graspad. Blijf het pad langs de vaart volgen. Volg 
daarna het pad met een bocht naar links. Ga aan het eind RA over de witte brug en dan direct RA 
omhoog over het betonpad en RD naar beneden. Sla aan het eind RA en volg het asfaltfietspad. Sla na de 
flauwe bocht naar rechts RA en volg het ATB-pad.  Ga aan het eind LA over de brug. 

 
3. Sla direct na de brug LA en volg het ATB-pad naar beneden. Sla op de Y-splitsing RA en volg het graspad 

dat overgaat in een half verharde weg. Ga aan het eind RA over de asfaltweg en volg de bocht naar links. 
Sla ca. 150 meter na de bocht LA en passeer de afsluitbalk. Hou direct voor het open veld links aan en 
volg de bosrand. Ga daarna twee keer met de bocht mee naar rechts. Volg de andere bosrand en ga 
daarna LA het bos in. Blijf nu het kronkelende bospad met ATB-route volgen tot het einde. Sla dan LA en 
volg de asfaltweg onder de brug door. Ga direct na de brug LA omhoog via het ATB-pad. Ga daarna LA 
over de brug. Sla direct na de brug LA en volg het ATB-pad naar beneden. Ga beneden LA en volg een 
smal pad langs een sloot in de richting van de vaart. Sla daar LA. (OV-reizigers gaan hier RA terug naar de 
bushalte). 

 
4. Volg de asfaltweg onder de brug door. Sla bij de half verharde weg LA en passeer de afsluitbalk.  Ga op 

het punt waar deze weg afbuigt naar links RD. Ga aan het eind LA, breed half verhard pad. Steek de half 
verharde weg over en vervolg het pad. Ga op het punt waar twee paden samenkomen RA. Het pad 
wordt half verhard en blijf dit volgen. Sla op de kruising met het populierenpad LA en volg het pad 
tussen de populieren. Steek het fietspad over en volg de half verharde weg. Sla op de kruising LA (OV-
wandelaars slaan hier RA). We komen uit op de parkeerplaats.  
EINDE VAN DE WANDELING 


