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Praktische informatie:

Afstand: 13 km
Soort: lijnwandeling

Startpunt:

station Almere Buiten
Noordeinde 170
1334 BC Almere
Coördinaten: 52°23’41” N   5°16’39” E

Eindpunt:
station Almere Oostvaarders
Insulindeplein 3
1335 JT Almere
Coördinaten: 52°24’09” N   5°17’52” E

Horeca:
Bij station Almere Buiten

Natuurcentrum De Oostvaarders
Oostvaardersbosplaats 1
1336 RZ Almere

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1085/8216

1. Uit richting Weesp spoor onderdoor en RA. Uit richting Zwolle 
na uitgang RA. Volg na Kruidvat smal tegelpad strak langs 
spoortalud (r). Op kruising met Madridweg RD (Romeweg), ga  
aan linkerkant op trottoir lopen (Atheneplantsoen). Na brug over 
singel op betonpad langs die singel LA (Meridiaanpad). Na brug 
over singel RD, vervolg betonpad langs singel. Na volgende brug 
op kruising met asfaltpad RD en al 10m daarna RA, grasweg.

2. Aan einde van dit grasdeel op asfaltpad LA. Kort daarna bij 
lantaarnpaal 35A109 (dat is tegenover van rechts komend asfalt-
pad) LA, volg smal pad bos in. Paadje is wat vaag en maakt wat 
bochtjes, bij splitsingen telkens rechts aanhouden. Op kruising 
met rechte bossloot en grasbanen RD, volg weer zo'n paadje met 
bijna gelijk rechter- en na 20m linkerbocht. Aan einde op breed 
asfaltpad RA en op 1e kruising LA (Decemberpad). Aan einde RA 
en op 1e kruising LA, rechts wal met daarachter woningen.  
Aan einde op Maurice Garinpad RA en negeer stuk verderop pad 
naar rechts. Op kruising met Bosranddreef RD, fietspad langs 
drukke weg. Na E. Heimansbrug maakt fietspad flauwe rechter-
bocht laag bos in. Op driesprong met handwijzer LA (Maurice 
Garinpad). Op 1e kruising bij handwijzer 3232 LA (Koopvaarders-
pad) en brug over. Direct na die brug RA trap af en beneden RD. 
Aan einde op asfalt RD richting natuurcentrum met horeca.

Al vlot na het station wandelt u over fraaie paden langs singels en over 
slingerpaadjes door het Almeerder Randbos naar het zuidelijk deel van de 
Oostvaardersplassen. Daar kuiert u over mooie wandelwegen een flink stuk 
langs. Onderweg kunt u in het natuurcentrum (met horeca) kennis over dit 
gebied opdoen. De tweede helft van deze wandeling loopt over de slinge-
rende bospaden van het Kotterbos. Daar zult u genieten van de rust en de 
afwisseling. 

Deze wandelroute kent een minpuntje: het einde van de wandeling loopt 
over een lange rechte weg door een moderne, ruime woonwijk (met flink 
wat groen en vijvers). Om u een teveel aan bebouwing te besparen, eindigt 
deze route op station Almere Oostvaarders, dat is één halte vanaf uw 
vertrekstation.
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3. Even daarvoor op kruising na slagboom RA, betonplatenpad 
met links dijkje. Let op dat u er niet aan voorbij loopt: na ca 
100m op 1e pad LA (Frans Verapad). Loop pad langs Oostvaar-
dersplassen van ca 1km uit. Aan einde op fietspad LA spoor 
onderdoor. Na flauwe linkerbocht nog even op Jan van den Bosch-
pad RD en al na 20m, na kruising met graspad/weg, LA, graspad 
met rechterbochtje, daarna langs spoordijk (l). 100m na vier 
seinpalen (langs spoorbaan) maakt pad rechterbocht. Daarna, 1m 
vóór fietspad, met linker U-bocht om greppel weer naar spoor, pad 
maakt daar rechterbocht. Kort na volgende rechterbocht links 
aanhouden en na wat bochtjes pad naar rechts negeren.  
Aan einde, op laag dijkje voor bankje, RA. Op betonplatenfietspad 
LA. Ruim na bankje, in flauwe rechterbocht, op 1e graspad LA.  
Verderop 2 paden naar links negeren. Aan einde (u loopt dan in 
hoog bos) op T-kruising LA, pad maakt kort daarna rechterbocht.
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4. Na dit bos fietspad met knikje RD oversteken en verder gaan 
over betonplatenfietspad met links daarvan rietkraag/vaart.  
Na ca 100m op grasbaan (is deze 's zomers te dicht begroeid, dan 
fietspad uitlopen, op breed fietspad RA en verder lezen bij *) RA 
bos in en op kruising kort daarna RD. Op hard paadje LA en aan 
einde daarvan op breed asfaltfietspad RA (op deze kruising 
rechtdoor is aan water bankje). * Na viaduct, direct na bord 
Almere-Buiten, bij Aw13371 LA, asfaltfietspad langs kanaal 
(Gerard Monninkpad). Na ruim 1½ km, direct na brugje bij 
Schanullekesluis, RA. Blijf nu 1½ km RD gaan over Marten  
Toonderpad/laan, staat verderop. Na spoorbrug busbaankruising 
RD oversteken en aan einde LA. Vanaf V.O.C. Brug RD, busbaan 
oversteken en LA naar station Almere Oostvaarders, ingang 
daarvan is onder viaduct.


