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V35, Pampushoutroute, Almere (14,5 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

 

Start en eindpunt: Parkeerplaats Begraafplaats Almere, Kruidenweg 3, 1312 SR Almere 

Openbaar vervoer: Vanaf station Almere Centrum richting Muziekwijk (lijn M3) en 

Noorderplassen (lijn M6), halte Beatrixpark. 

Parkeren: Op de parkeerplaats van de begraafplaats. 

Horeca: geen 

Onverhard: 70% 

 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V35, Pampushoutroute, Almere (14,5 km) 

We maken een mooie wandeling door de bossen ten noorden van Almere Poort. Pampushout wordt in 

de toekomst de groene overgangszone tussen de stadsdelen Almere-Poort en Almere-Pampus. Maar 

zover is het nog niet. Vanaf de begraafplaats wandelen we noordwaarts richting de Noorderplassen en 

gaan daarna naar het noordelijk deel van Pampushout. Hier moest in 1992 de Floriade worden 

gehouden, maar toen ging de organisatie naar Zoetermeer. Nu kun je hier lekker struinen over 

onverharde paden door een gevarieerd bos, met hier en daar uitzicht op de Oostvaardersdijk. Daarna 

verlaten we het bos om via de Botterweg het zuidelijk deel van Pampushout te bereiken. 

Hier zijn na de drooglegging van Zuidelijk Flevoland diverse scheepswrakken gevonden. Onderweg 

passeren we er een, die herkenbaar is als een heuvel met daarbij een blauw-witte paal met een 

scheepje erop. We via een gravelpad en graspaden doorkruisen we het bos en wandelen we langs 

bos- en akkerranden terug naar het beginpunt. 

1. Loop vanaf de bushalte terug en sla LA richting 

begraafplaats. Steek de weg over en sla direct 

RA, loop langs de parkeerplaats richting de 

bloemenwinkel. Sla daar LA, klinkerweg. Sla bij 

de invalideparkeerplaatsen RA en ga RD over 

een breed grindpad. Aan het eind RA, fietspad 

en direct LA over de brug richting Kruidenwijk. 

Ga daarna RD over graspad langs de 

paardenwei. Ga bij een kruisende klinkerweg 

RD en bij het bord “speelterrein” LA over 

graspad langs de paardenwei. Ga aan het 

eind RA over klinkerweg, volg deze met de 

bocht naar links en sla aan het eind LA, 

eveneens een klinkerweg. Ga aan het eind LA 

over een grindpad. Ga kort voor het einde RA 

en volg een onverharde weg langs de sluis en 

ga daarna onder de brug door. Daarna RD door het klaphek en daarna nogmaals door een klaphek en over 

houten brug. Sla aan het eind LA en volg het fietspad over de brug. Daarna RD over de stoep langs het 

fietspad. Het fietspad gaat met een bocht naar rechts en ga dan direct LA en steek bij de verkeerslichten de 

busbaan over. Volg dan het fietspad onder het viaduct door. 

2. Sla na het kruisen van een sloot rechts vooruit over een graspad het bos in. Steek het betonfietspad over en ga 

RD het bos in. Neem hier het rechter pad langs de sparren. Ga aan het eind RA over een schelpenpad. Neem 

LA het eerste pad en ga het onverharde pad het bos in. Ga op de Y-splitsing RA en volg een breed graspad. 

Ga in de bocht bij het water LA een graspad het bos in. Daarna op de eerste kruising RA en volg een graspad 

(gele route). Passeer de sloot en hou direct links aan en volg het graspad (gele route). Steek en brede 

zandweg over en ga RD. Volg nu het zandpad door het bos (gele route). Sla vóór de sloot LA en volg het 

graspad langs de bosrand. Volg dit pad met een bocht naar links. Ga vervolgens over dit pad LA het bos in. Sla 

bij het bankje RA. Ga aan het eind RA over de asfaltweg en dan de eerste weg LA, Botterweg. 

3. Sla na de akker RA en volg het graspad langs de bosrand. Ga bij de kruising met een sloot RD en dan het 

eerste pad LA het bos in. Sla aan het eind RA 

en volg het zandpad. Ga na de heuvel met 

scheepswrak LA en volg de gele paaltjes. 

Daarna RD het donkere bos in. Passeer de 

afsluitbalk, steek de asfaltweg over en loop 

over de betonplaten richting de grindweg 

langs de brede sloot. Ga in de flauwe bocht 

van de grindweg RD en blijf nu de smalle 

sloot volgen. Sla bij het stalen bruggetje RA 

en volg het kronkelend gravelpad door het 

bos. Steek het betonfietspad over en vervolg 

het gravelpad. Sla vóór de sloot RA, 

grasstrook en sla daarna LA en ga direct met 

de bocht mee naar rechts en dan direct LA. 

Volg nu het graspad tussen de rode 
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beukenboompjes. Steek het gravelpad over vervolg RD het pad tussen de beuken en ga daarna het eerste 

graspad LA. Steek het gravelpad over en vervolg RD het graspad. Steek daarna het brede betonfietspad over 

en ga RD over het graspad. 

4. Ga bij de parkeerplaats RD, steek de 

asfaltweg over en ga RD langs de afsluitbalk 

en dan over het gras langs de bosrand. Sla 

aan het eind LA, graspad, en dan RA over 

het rechte gravelpad. Neem daarna het 

eerste graspad RA. Steek aan het eind RD 

het slootje over en ga LA over het fietspad 

tussen de bomen. Ga RD op een kruising van 

fietspaden en bij de 

voetgangersoversteekplaats LA en volg een 

graspad het bos in. Daarna RD over het 

zandpad. Ga aan het eind RA over de 

asfaltweg en daarna LA over het fietspad. 

Sla direct LA, Fischerpad. Ga het eerste 

fietspad RA en direct bij het bankje LA langs 

de bosrand. Volg de bocht naar rechts en 

ga direct na het weiland LA. Ga op kruising 

van paden schuin rechts vooruit over het 

graspad het bos in (gele route). Ga aan het einde van de afrastering aan de linkerzijde RA en volg een 

grasweg langs de bosrand. Volg aan het einde van de akker het graspad met een bocht naar links het bos in. 

Passeer de paal met gele kop en daarna RA het fietspad omhoog. 

5. Hou op de Y-splitsing links aan en vervolg het Fischerpad richting Lelystad. Ga LA over een oud asfaltpad en ga 

direct met de bocht naar rechts. Sla na de rood/witte paaltjes RA richting parkeerplaats en steek daarbij het 

fietspad over. Ga na de parkeerplaats RD langs de bosrand. Sla na de afsluitbalk RA en volg de asfaltweg. Dan 

vóór het viaduct LA, passeer de afsluitbalk en volg het graspad langs de bosrand. Ga aan het eind RA over het 

betonfietspad, onder het viaduct (Lagopoort) door. Volg daarna het half verharde paadje langs het 

betonfietspad. Sla kort voor het einde van het fietspad LA en volg een grindpad over een brede grasstrook. Sla 

vóór de verbodsborden RA en ga LA onder het viaduct (Weidekruidpoort) door. Neem daarna RA het eerste 

klinkerpad, volg dit pad met een bocht naar links en sla aan het eind RA en volg het betonpad langs de 

parkeerplaats. Steek voor de bushalte de weg over richting verkeerslichten.  EINDE VAN DE WANDELING 


