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V23 Almeerderhoutroute, Almere (15,6 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt:  

TOP Stadslandgoed De Kemphaan, Kemphaanlaan 4, 1358 AG Almere 

Openbaar vervoer:  

Bushalte De Kemphaan, lijnen 159, 160 en 326 van/naar station Almere. 

Komend vanuit Almere het pad volgen in rijrichting bus, trap af en linksaf tunnel Stevenspoort. Bij 

het houten huis ‘Plant de brand’ onder nummer 4 kunt u de met de route beginnen. 

Parkeren: Bij TOP Flevoland en Buitencentrum Almeerderhout. 

Horeca:  

Buitencentrum Almeerderhout (bij de parkeerplaats). 

Kip&Ei Dubbel-Op, Kemphaanpad 8, 1358 AC Almere. 

Onverhard: 81% 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V23 Almeerderhoutroute, Almere (15,6 km) 

We gaan een mooie wandeling maken door de stadsbossen van Almere. Vanuit het vaak drukke 

Stadslandgoed De Kemphaan gaan we eerst zuidwaarts. We passeren eerst nog enkele open plekken 

in het populaire stadsbos om vervolgens via een kronkelpaadje uit te komen op de Groenlingweg. 

Daar volgen we parallel aan het brede betonpad een ruiterroute om uit te komen bij de Vogelweg. 

Na de oversteek van de Hoge Vaart volgen we eerst een brede grasstrook langs de Vaart en daarna 

enkele bossen nabij de Almeerse nieuwbouwwijk Nobelhorst. Na het passeren van de hoge fietsbrug 

over de vaart volgen we leuke kronkelpaadjes door het Almeerderbos en het Waterlandse Bos. 

Onderweg kunnen we het onvoltooide kasteel van Almere bewonderen. 

Via een breed onverhard pad, een restant van de oude Waterlandseweg, wandelen we naar de 

bossen van Overgooi en keren we via een berceau terug op De Kemphaan. Na een wandeling langs 

de chimpanseeverblijven van Stichting Aap keren we terug naar het stadslandgoed. 

1. Ga met de stalen zuil TOP Flevoland achter je 

RA en sla direct RA en loop over het wandelpad 

onder de staalconstructie door. Vervolgens RD 

over de brug tot het ronde grasveld. Hou daar 

rechts aan, loop achter langs de houten 

objecten en sla dan RA, over een graspad het 

bos in. Loop op de volgend open plek tussen de 

groene heuveltjes door en sla voor de heuvel 

met daarop twee bomen LA. Passeer daarna 

een kruiptunneltje en ga daarna RD het bospad 

op. Volg dit pad met een bocht naar rechts en 

blijf het slingerende pad volgen. Ga bij de 

samenkomst met een pad aan de linkerzijde RD 

over een breder halfverhard pad. Sla aan het eind RA en direct LA en volg een breed betonfietspad, 

Groenlingweg. Sla in de tweede bocht naar rechts (daar waar het betonpad de vaart volgt) RA en volg de 

brede grasstrook tussen de jonge boompjes. Dit pad loopt parallel aan het betonpad. Steek aan het eind 

het brede betonfietspad over en volg de grasstrook langs het water. Verderop buigt het pad van de 

waterkant af en volg dan het pad tussen de knotwilgen. Ga aan het eind LA over de asfaltweg en daarna 

aan het eind RA fietspad, Groenlingweg. 

 

2. Sla aan het eind LA en volg het fietspad langs de Vogelweg de brug over. Ga direct na de brug LA over 

het paadje naar beneden. Sla vervolgens RA het betonpad langs de vaart. Ga in de flauwe bocht naar 

rechts RD over een paadje door de grasstrook langs de vaart. Dit paadje wordt daarna breder. Sla na het 

passeren van de tweede sloot RA en volg het ruiterpad het bos in. Het pad buigt daarna af naar links. Sla 

aan het eind RA en vervolg het brede graspad langs de 

vaart. Dit pad gaat over in een schelpenweggetje en 

buigt daarna af naar rechts. Sla aan het eind LA, 

betonfietspad langs het water. Passeer en grote en 

daarna een kleine akker aan de rechterzijde en sla 

daarna op het punt waar de vaart uit het zicht raakt RA 

en volg een breed graspad door het bos en steek daarna 

de asfaltweg over en ga RD. Sla aan het eind LA en 

vervolg het brede graspad. Vervolg bij de samenkomst 

van brede grasstroken het pad met de flauwe bocht 
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naar rechts. Volg voor de akker het graspad LA langs de bosrand. Sla na het water met rietkragen LA en 

volg het onverharde pad het bos in. Het pad buigt direct af naar rechts. Steek het halfverharde pad over 

en ga RD over het onverharde pad langs de bosrand. Ga aan het eind LA, zandpad. Sla aan het eind van 

dit pad RA. Ga voor het talud RA richting het flatgebouw en sla ter hoogte van de zijingang LA richting de 

parkeerplaatsen en direct RA langs de parkeerplaatsen en aan het eind LA. Ga daarna aan het einde van 

de straat RD over het tegelpad en buig met het pad mee naar links. Ga aan het eind LA en volg het 

asfaltfietspad de brug over. [N.B. Op deze plek zijn werkzaamheden in uitvoering. Het kan zijn dat de 

beschrijving hierdoor niet meer klopt. Beoordeel dan zelf hoe je op de hoge fietsbrug komt. Bekijk ook het 

kaartje hiernaast van de beschreven situatie] 

 

3. Sla op de kruising van fietspaden LA en ga direct RA over het 

onverharde pad het bos in. Kruis een ATB-pad en vervolg de 

groene wandelroute over het kronkelpad. Ga bij de kruising met 

het ruiterpad RA, graspad. Het pad buigt direct naar links. Sla 

aan het eind RA, half verharde weg. Sla direct vóór de sloot LA, 

brede grassstrook. Sla aan het eind RA en volg het pad langs de 

sloot. Sla daarna aan het eind LA en volg het fietspad onder de 

brug door, Starleypoort. Sla na de sloot aan de linkerzijde LA, 

grasstrook en daarna RA, graspad langs een sloot. Sla bij de duiker in de sloot RA en steek aan het eind 

het asfaltfietspad over en sla LA en volg het brede ruiterpad tussen de knotwilgen. Ga bij de houten brug 

RD en vervolg het ruiterpad. Steek aan het einde van het ruiterpad het fietspad over en ga RD over de 

onverharde weg het bos in. Sla vóór de halfverharde weg RA over het zandpaadje langs deze weg en ga 

direct RA het bos in. Volg nu een kronkelend bospaadje. Bij een zijpad links buigt het pad af naar rechts. 

Sla aan het eind LA en ga het bos weer in. Steek de halfverharde weg over en vervolg het bospad met 

aan de rechterkant uitzicht op een grasveld. Negeer de zijpaden links. Vóór het asfaltfietspad buigt het 

onverharde pad af naar rechts. 

 

4. Sla bij het bord ‘Fongerspad’ LA en volg de halfverharde weg. Ga het eerste pad RA de brug over en dan 

door het klaphek. Volg daarna het halfverharde pad door het bos. Sla aan het eind bij het bord 

‘Natuurrestaurant’ LA. Ga door het klaphek en na de sloot LA. Volg het pad met de bocht naar rechts en 

daarna met een bocht naar links parallel aan het fietspad. Ga bij het wandelbankje RD over het fietspad 

en dan op de kruising RA over de halfverharde weg. Sla daarna LA en ga voor het electriciteitshuisje met 

de bocht naar links. Volg nu het kronkelende bospad. Sla op de 

driesprong RA en volg het pad door de berceau. Ga aan het eind RA 

over het fietspad het viaduct door. Sla daarna LA en ga over de 

asfaltweg langs het houten huis ‘Plant the brand’. Ga aan het einde 

van de asfaltweg, na de slagboom bij de zendmast, RD het bos in. Hou 

op de Y-splitsing rechts aan en loop langs de gracht. Sla aan het eind 

RA en loop langs het wandelbankje en volg het halfverharde paadje 

tussen de bosrand en de gracht. Ga aan het eind RA, volg de gracht en 

neem daarna LA het eerste bospad. Sla direct RA en volg het pad met 

de bocht mee naar links. Ga op de driesprong RA en sla daarna aan het 

eind LA, halfverharde weg. Ga dan direct RA de onverharde bosweg 

op. Deze gaat over in een brede onverharde weg tussen rijen bomen. 

Ga aan het einde van de bosrand scherp RA en volg het halfverharde 

pad door het bos. Ga aan het eind LA de brug over en daarna RA over het betonfietspad langs de weg. 

Ga direct LA richting Almere Jungle en ga RD over de houten brug. Sla het tweede brede pad RA richting 

het grote houten gebouw (De Kemphaan). Sla vóór De Kemphaan LA en volg de wandelroutes over de 

houten brug. Sla aan het einde van het pad RA richting het zuil van TOP Flevoland. 

EINDE VAN DE WANDELING 


