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Start en eindpunt: Shell Tankstation, Waterlandseweg 10, 1358 BJ Almere 

Openbaar vervoer: Halte Vogelweg. Buslijn 159 van station Almere-Centrum naar Harderwijk 

via Zeewolde, buslijn 160 van station Almere-Centrum naar Zeewolde of buslijn 326 vanaf 

station Almere-Centrum naar Blaricum. 

Parkeren: bij het tankstation 

Horeca: geen; bij het tankstation is koffie, 

thee e.d. verkrijgbaar. 

Onverhard: 66% 

 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V34, Cirkels en Kathedralenroute, Almere (15,4 km) 

Ten zuiden van Almere wandelen we door twee landschapskunstwerken. Het Cirkelbos werd ontworpen 

door de landschapsarchitect Christiaan Zalm. De kern bestaat uit zeven cirkelvormige lanen. Verspreid 

in dit bos ligt het museumbos, bestaande uit kleinere landschapskunstwerken (boskamers) die het 

verhaal vertellen over verandering, tijd, groeiprocessen en beleving van het bos. Bijzonder is vooral het 

labyrinth, dat de moeite waard is om te doorkruisen. Centraal in het bos ligt de 29 meter hoge berg 

Almere Boven, dat uitzicht biedt op het zuidwestelijk deel van Flevoland. 

Via het Natte Pad langs de Gooimeerbeek, die wordt gevoed door kwelwater, wandelen we naar het 

industrieterrein Stichtsekant om daar via de nieuwe fietsbrug over de Waterlandseweg en de Lage 

Vaart uit te komen in het Kathedralenbos, waar zich twee groene replica’s van de kathedraal van 

Reims bevinden. Een ervan bestaat uit 178 Italiaanse populieren, de andere is een grasveld in het bos. 

1. Loop vanaf het tankstation richting de Vogelweg. Sla RA en steek direct bij het bord “De Dobben” de 

Vogelweg over. Na de oversteek LA over het fietspad naar de verkeerslichten. Steek de Waterlandseweg over 

en ga RD over de Merelweg. Ga op de eerste kruising RA de half verharde weg, het Kwikstaartpad op. Volg dit 

pad met een bocht naar links. Daarna LA over de eerste onverharde weg en deze buigt daarna af naar rechts. 

Ga aan het eind RA over het betonfietspad. Sla op de kruising LA en volg het grindpad. Ga direct na de sloot 

RA en weer RA en volg de gele route over een onverhard pad. Ga de derde weg RA en direct weer RA, half 

verharde weg. Ga vlak voor het einde van de weg RA en volg een grindpad. Ga bij de toegang tot het 

labyrinth RD over het graspad. Ga aan het eind LA en over de smalle balk RA. Ga direct bij het begin van het 

betonpad RA over vlonder en daarna LA rechts langs de heg. Ga bij het brede pad rechts RD en vervolg het 

pad langs de heg. 

2. Ga LA door het gat in de heg (gele route) en RD over de vlonder. Daarna RA over het asfaltpad en passeer 

twee vlonders. Ga op de Y-splitsing LA en dan het eerste pad LA over de houten brug. Sla na de brug LA en 

volg het asfaltpad. Ga het eerste pad LA en ga vóór de vlonder met de bocht naar rechts. Blijf het pad volgen 

langs de rietkraag. Ga bij de volgende vlonder RA over het gras en dan RD richting de weg. Sla hier LA. Sla de 

eerste onverharde weg LA, passeer de afsluitbalk en ga direct RA over een grindpad langs de bosrand. Sla bij 

de parkeerplaats LA, volg het betonfietspad en ga na de houten brug RA door het klaphek. Volg nu het 

grindpad. Sla vóór het volgende klaphek LA en ga RD de berg op. Ga na de klim terug naar beneden, na de 

afdaling RA en dan LA door het klaphek. 

3. Ga RA over de klinkerweg en ca. 20 meter vóór de zijweg LA over een bospad. Volg nu het kronkelend 

zandpad door het Almeerderhout. Steek de grindweg over en vervolg het pad. Ga aan het eind RA over een 

zandweg en dan direct RA over zandpad het bos in. Steek daarna de zandweg over en vervolg het pad. Ga 

over het bruggetje en dan LA over het betonpad. Ga direct in de flauwe bocht LA het bospad in. Ga aan het 

eind RA over de zandweg en steek de grindweg en het betonfietspad over en ga RD. Ga daar waar het 

grindpad afbuigt naar links RD over een onverhard pad. Daarna RD over het betonpad. Steek de asfaltweg 

over en vervolg het betonpad (Cirkelpad). Hou in de bocht rechts aan en volg het graspad. Ga aan het eind 

RA over de half verharde weg. Sla aan het eind LA en volg de asfaltweg. Ga RD op de kruising met de weg 

Wittevrouwen. 

4. Sla na de waterplas LA en volg de stoep langs het fietspad (Kapittelpad) en ga vervolgens RD over de fietsbrug. 

Ga aan het eind van de brug, in de bocht, RA de trap af en dan RD over het beton richting het betonpad. Sla 

daar RA. Ga vóór de vaart LA en bij het bankje LA langs de de Groene Kathedraal. Ga aan het eind RA over 

het betonpad. Sla na de sloot LA en volg het graspad (bruine wandelroute). Neem het eerste graspad RA 

(bruine route). N.B. Indien door berenklauw ontoegankelijk blijf dan het (drassige) pad langs de sloot volgen en 

ga aan het eind LA. Volg het graspad met een bocht naar links en ga dan LA over het zandpad tussen de rijen 

bomen. Na de sloot buigt het pad af naar rechts het bos in (bruine route). Steek het betonfietspad over en 

vervolg het zandpad. Ga daarna RD over groot grasveld (de tweede kathedraal). 

5. Ga aan het eind RA over het betonfietspad. Daarna bij de afsluitbalk (Nachtegaalpad) RA, de 

Kathedralenroute (bruine route) over bospad. Ga aan het eind van het pad RA over brede zandweg. Ga bij het 

grasveld aan de linkerhand LA en volg het brede graspad. Blijf de grasweg volgen langs de akker en ga aan 

het eind RA over het betonfietspad. Ga onder de brug door en dan RA het talud op en dan RA over de brug. 

Volg het fietspad langs de Vogelweg. Sla ca. 100 meter vóór de verkeerslichten LA, steek de weg over en ga 

RD richting het tankstation. EINDE VAN DE WANDELING 


