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Start en eindpunt: Het Eksternest, Muiderweg 10, 1351 GJ Almere 

Openbaar vervoer: Busstation ’t Oor (diverse regionale en lokale buslijnen).  

Voor de route steek je de brede weg over en dan LA, dan RD en daarna RA oversteken bij 

de voetgangerslichten. Daarna LA en dan RA de trap af. Start de route bij [*] 

Parkeren: bij Het Eksternest. 

Horeca: Theehuis in Het Eksternest 

Onverhard: 79% 

 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V33, Kromslootparkroute, Almere (13,1 km) 

Tussen Almere-Haven en Almere-Poort liggen drie natuurgebieden. De oudste bomen in het Vroege 

Vogelbos – genoemd naar het gelijknamige radioprogramma – en het Beginbos werden al in 1972, 

enkele jaren vóór de bouw van de eerste huizen van Almere, aangeplant. In het Vroege Vogelbos 

bevindt zich een schaapskooi, met oude schapenrassen die worden ingezet om de berenklauw te 

bestrijden. 

Het Kromslootpark is daarentegen een open gebied met grillige waterplassen die gevoed worden door 

het kwelwater van het nabije Gooimeer. Hier vind je watervogels en rietlanden. Naarmate we dieper in 

het ‘park’ binnendringen wandelen we over grasdijken langs de waterplassen. Ook al is de stad en de 

snelweg nabij, kun je hier genieten van rust en stilte. 

Via graspaden en bospaden keren we daarna terug naar Het Eksternest voor een welverdiende rust. 

1. Sla met het gezicht naar het Eksternest RA en volg het brede betonfietspad. Steek de weg over en sla LA en 

volg het fietspad (Fontanapad). Ga verderop RD over het tegelpad. Sla bij de trap LA [*] Hier kunt u beginnen 

als u met de bus bent uitgestapt op busstation ’t Oor, ga dan onderaan de trap RD] en direct LA over de 

klinkerweg. Dan op de driesprong RA, klinkerweg, later grindweg. Sla voor het grijze gebouw RA en ga achter 

het gebouw LA langs een bankje en RD over een onverhard pad het bos in. Aan het einde van het pad RA en 

direct LA door een sloot en hou daarna rechts aan. Volg nu een kronkelend pad door het bos. Sla aan het eind 

pad RA en volg het zandpad met een bocht naar links. Ga aan het eind RA en volg het asfaltfietspad richting 

de tunnel onder de A6. Ga bij de overgang naar een klinkerpad LA over tegels naar een onverhard pad langs 

het water. Het pad buigt naar links. Daarna RA over de houten brug en volg het betonfietspad. Daarna RD 

onder de brug door. 

2. Ga na de brug LA over een onverhard pad en buig af naar rechts het bos in. Blijf het pad met bochten volgen 

en steek op het open veld de ATB-route over. Sla aan het eind RA en volg het betonfietspad. Sla voor de brug 

(Dunlopbrug) LA, betonfietspad. Neem het eerste grindpad langs het water LA. Ga daarna het pad met de 

bocht mee naar rechts en daarna links. Ga daarna in een bocht naar links RA over een breed graspad en 

daarna RD langs het ATB-pad. Steek het fietspad over en ga direct LA omhoog over het zandpad richting de 

parkeerplaats. Sla daar LA en daarna RA. 

3. Ga bij het infobord RD over het fietspad, 

Blanchardpad. Sla vóór de bocht LA, ga door 

het hekje en over de brug. Sla daarna RA en 

volg het brede betonpad. Daarna RD over de 

houten brug en na de brug RA over het brede 

grindpad. Sla op driesprong RA en ga direct 

daarna RA over een graspad. Sla bij een 

bruggetje LA en vervolg het graspad. Steek een 

betonfietspad over en ga RD over het graspad. 

[dit pad kan in de zomer moeilijk begaanbaar 

zijn door brandnetels en distels, volg dan LA het 

betonfietspad tot over de fietsbrug]. Ga aan het 

eind RA over de fietsbrug. Sla na de bank LA en 

volg het graspad. Sla bij de brug RA en vervolg 

het graspad. Hou op de driesprong rechts aan en vervolg het graspad, dat daarna overgaat in een grindweg. 

Ga vóór het houten hek LA, daarna links om het andere houten hek en dan RA door het ijzeren hekje. 

4. Sla RA en volg de asfaltweg. Ga bij de wit/rode markering LA het bos in, passeer het bordje ‘Opengesteld’ en 

kruis het ATB-pad. Ga op de driesprong RA. Volg nu een grindpad. Ga aan het eind RA, betonfietspad, en 

steek de weg over. Sla direct na de betonnen paaltjes LA en volg het voetpad langs de sloot. Ga op een 

kruising van paden RD. Aan het einde van het pad LA en dan RA over de asfaltweg. Daarna LA het grindpad 

het bos in. Ga voor het hekwerk RA en volg het bospaadje. Sla direct daarna LA en volg het half verharde 

bospad. Ga aan het eind RA, volg het fietspad en ga de houten brug over. Ga op de kruising van fietspaden 

LA, Burgerspad en dan het eerste zandpad RA. Ga op het open veld RD over een grindpad. Sla het eerste 

zandpad (bij een grote boom) RA en volg het pad met een bocht naar links. Daarna het eerste pad LA. Blijf dit 

pad met bochten volgen. Ga aan het eind RA en direct bij de rioolbuis LA het trapje op en af. Volg daarna het 

kronkelpad door het bos. Ga voor het kleine grasveld LA weer het bos in. Ga aan het eind vóór de heg RA en 

volg het pad met een bocht naar links en loop door richting het betonfietspad. Ga hier LA richting de toegang 

van Het Eksternest. EINDE VAN DE WANDELING 


