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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: Camping Waterhout, Trekvogelweg 10, 1316 AN Almere. 

Onverhard: 30% 

 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V36, Noorderplassenroute, Almere (17,2 km) 

We maken een rondwandeling rond de Noorderplassen, een binnendijkse plas die is ontstaan door 

zandwinning tijdens de aanleg van de Oostvaardersdijk, één van de dijken van de in 1968 

drooggelegde polder Zuidelijk Flevoland, waarin Almere is gebouwd. Vanaf de begraafplaats gaan we 

eerst noordwaarts richting het Pampushout, om daarna via de groenzone langs de wijk Noorderplassen-

West uit te komen op de dijk. Daarna wandelen we oostwaarts en volgen een  fietspad tussen de 

Noorderplassen en de Lepelaarplassen. Op verschillende plekken kun je via observatiepunten uitkijken 

op de tot de Lepelaarplassen behorende Natte Graslanden. 

Daarna komen we uit bij de mooie Camping Waterhout. Na een verdiende rust volgen we de 

zuidoevers van de Noorderplassen en passeren we een woonwijk aan het water. Kort voor het einde 

doorkruisen we nog een weiland met koeien en kalveren en komen we langs enkele ponyweides. 

1. Loop vanaf de bushalte terug en sla LA richting begraafplaats. Steek de weg over en sla direct RA langs de 

parkeerplaats richting de bloemenwinkel. Sla daar LA, klinkerweg. Ga bij de invalideparkeerplaatsen RA en 

daarna RD over een breed grindpad. Aan het eind LA, fietspad. Sla na de brug LA en loop over het gras 

richting de rijen bomen op de heuvel. Sla aan voor het einde van de heuvel RA en ga gij de bankjes naar 

beneden en daarna RD over het schelpenpad. Sla aan het eind LA en volg de stoep langs het fietspad. Volg 

de bocht naar rechts en ga direct LA en steek bij de verkeerslichten de busbaan over. Volg dan het fietspad 

(Michelinpad) onder het viaduct door. 

2. Sla na het kruisen van een sloot rechts vooruit over een graspad het bos in. Steek het brede 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. Daarna vóór de plas RA langs de bosrand. Sla na de afsluitbalk LA, schelpenpad, en daarna RA over 

het fietspad. Steek de weg over en ga bij de tweede boom LA over het gras en bij de afsluitbalk RA en direct 

LA het bos in. Sla op de schuine kruising RA. Daarna aan het eind RA over de asfaltweg en direct LA over het 

grindpaadje en meteen LA over betonplaten en dan RD over het grasveld. Ga in de hoek (bij het 

populierenbos) RA over een breed graspad het bos in. Ga ca. 50 meter na het einde van het bos LA over een 

smal graspad en passeer een kleine plas aan de linkerzijde. LET OP BRANDNETELS! Ga aan het eind RA en volg 

een smal grindpaadje. 

3. Ga aan het eind RD over het fietspad op de dijk richting Lelystad. 

Loop over het gras RD naar beneden en dan RD over het graspad 

terug naar het fietspad. Ga verderop RA over een smal betonpad 

naar beneden en dan RA over het betonfietspad richting Almere-

Stad, Lepelaarpad. Volg het betonpad met een bocht naar links en 

verderop met een bocht naar rechts. Blijf dit pad volgen met eerst 

zicht op huizen aan de rechterzijde en na de bocht naar links de 

Noorderplassen aan de rechterzijde. Loop verderop over de brug 

en vervolg het betonpad. Ga aan het eind RA over de 

ophaalbrug, Trekvogelpad. Sla bij de ingang van de camping LA, 

ga over de brug en volg de klinkerweg. Ga aan het eind LA over de asfaltweg, Von Draisweg. Sla na de brug 

RA en volg het fietpad, Wantpad. 

4. Neem het eerste pad RA, Plassenpad. Ga na de laatste flats LA en daarna het eerste pad LA, Stagpad, en 

steek twee keer de toegangsweg tot de parkeerplaats over. Ga bij het eind van het strand RD over het 

fietspad het groen in. Sla aan het eind RA en volg het Wantpad. Ga daar waar het fietspad naar links afbuigt 

RD over een grindpaadje langs het water. Steek kruisende wegen over en vervolg het pad. Steek bij de laatste 

zijweg, Bakboord, de weg over en loop RD over het gras richting de weg. Sla na de schrikhekken (de weg gaat 

hier over in een fietspad) LA, ga over de houten brug en dan door het klaphek. Loop RD langs de bomen en 

sla daarna RA en volg het spoor door het weiland in de richting van het hekwerk. Passeer daar het poortje 

(DAARNA SLUITEN!)en vervolg het paadje door het weiland tot het water. Sla daar LA en ga door het klaphek 

en dan onder de brug door. Passeer de sluis en ga daarna LA over het grindpad. Daarna RA over de 

klinkerweg, op de kruising RA en volg de klinkerweg met de bochten mee en daarna vóór de parkeerplaats LA. 

Volg nu een graspad met de ponyweide aan de rechterhand. Ga aan het eind RA over een graspad en volg 

de afrastering. Ga RD over de fietsbrug en steek daarna RD het fietspad over en volg de stoep langs het 

klinkerpad. Daarna LA over de klinkerweg en neem dan het eerste klinkerpad RA. Daarna aan het eind LA over 

het betonfietspad langs de parkeerplaats. Steek voor de bushalte de weg over richting verkeerslichten. EINDE 

VAN DE WANDELING 


