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V25 Lepelaarplassenroute, Almere (11,8 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt:  

Bezoekerscentrum De Trekvogel, Oostvaardersdiep 16, 1309 AA 

Almere 

Openbaar Vervoer:  

Buslijn M2 vanaf station Almere-Centrum richting Striphelden 

via Molenbuurt. Uitstappen bij Halte FBK Sportpark. Volg het 

Competitiepad (ca. 480 meter) en ga aan het eind rechtdoor 

over de Kaviaarstraat. Begin hier de wandelroute (in de 

beschrijving gemarkeerd met *). 

Parkeren: Bij De Trekvogel. 

Horeca:  

Bij De Trekvogel (in 2022 verrijst een nieuw gebouw met 

uitgebreider horecavoorzieningen). 

Camping Waterhout, Trekvogelweg 10, 1316 AN Almere. 

Onverhard: 55% 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V25 Lepelaarplassenroute, Almere (11,8 km) 

Na het droogvallen van Zuidelijk Flevoland ontstonden er nabij het gemaal De Blocq van Kuffeler 

enkele bijzondere natuurgebieden. Ten westen van de Lage Vaart vestigden zich in de overgebleven 

moerasgebied een kolonie Lepelaars, die het gebied zijn naam gaven. Ten oosten van de Hoge Vaart 

kwam rond een voormalige zandwinplas een oerbos tot ontwikkeling. Vanaf het informatiecentrum 

De Trekvogel passeren we eerst het gemaal en daarna doorkruisen we de graspaden door het ruige 

Wilgenbos, een echt pareltje.  

Via het Wilgenpad door het Wilgeneiland en het Vaartsluisbos wandelen we naar de rand van Almere 

om daarna langs de Noorderplassen over de Trekvogelweg op weg te gaan naar de mooie Camping 

Waterhout. Na een verdiende rust maken we nog een mooie tocht naar de Lepelaarplassen. We 

bezoeken een vogeluitkijkhut en volgen een avontuurlijk graspad richting de dijk. 

1. Vertrek vanaf de parkeerplaats bij De Trekvogel richting 

de weg en sla LA, volg het fietspad en passeer de brug. 

Steek na het gemaal RA de weg over richting Wilgenbos. 

Ga direct na de oversteek LA en volg hier de 

Oerbosroute, het paadje langs het bord ‘Wilgenbos’ en 

hou daarna rechts aan naar beneden. Steek het grasveld 

over en ga RD het bos in. Volg nu het graspad aan de 

rand van het Wilgenbos. Ga RD bij paaltje nr. 16. Hou op 

driesprong links aan (bij paaltje nr. 12) en blijf het 

graspad volgen. Ga aan het eind RA en volg nu een breed 

graspad. Sla daarna aan het eind, voor de vaart, RA en volg het graspad langs de vaart. Neem het eerste 

pad RA (bij gele pijl) en ga het bos weer in. Sla LA op driesprong. Ga vervolgens aan het eind LA, graspad. 

Ga aan het einde LA en volg de asfaltweg en passeer de houten brug. 

 

2. Sla LA na de brug en volg het fietspad, Wilgenpad. Ga RD over de sluis en dan RD over het tegelpad. Ga 

na het hek direct LA en volg het schelpenpad. Steek aan het eind RD de asfaltweg over en passeer het 

hek “Flevolandschap”. Ga na dit hek rechts vooruit over het graspad. Sla LA op de kruising van 

graspaden, net voor de jonge populieren. Sla bij de tweede kruising LA, breed graspad. Ga aan het eind 

RA, asfaltweg en volg de bocht naar links. Passeer daarna het bord “Almere-Stad” en ga onder het 

viaduct door. Sla aan het eind LA, Biathlonweg. Daarna LA Kaviaarweg, (*) over het viaduct en de brug. 

Blijf na de brug de parallelweg volgen. Sla aan het eind, op een kruising RA, Steurstraat. Ga in de bocht 

van de weg RD over het fietspad, Madisonpad en aan het eind RA richting 

Noorderplassen. Ga onder de brug door en vervolg het fietspad. 

 

3. Sla aan het eind van het fietspad RA, Von Draisweg. Sla de eerste 

weg LA, Trekvogelweg. Ga na de parkeerplaats de brug over en sla voor de 

slagboom van de camping LA, richting horecagebouw. Ga na de rust terug 

richting de uitgang en sla vóór de brug LA, Trekvogelpad. Ga RD over de 

ophaalbrug en de kleine ijzeren brug en vervolg het fietspad. Sla LA richting 

de vogelkijkhut en passeer de houten brug. Keer na het bezoek aan de 

vogelkijkhut terug en ga direct na de houten brug en nog vóór het fietspad 

LA over graspad parallel aan het fietspad. Ga aan het eind RA en direct LA 

over het fietspad omhoog. Steek bij de verkeerslichten de weg over richting 

de parkeerplaats bij De Trekvogel. EINDE VAN DE WANDELING 


