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Praktische informatie:

Afstand: 10 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
station Almere Poort
Zomerspelenplein 1
1363 CA Almere
Coördinaten: 52°20’33” N   5°9’8” E

Horeca:
Diversen langs het IJmeer

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1281/1830

1. Verlaat station aan kant van perron 1 (Zomerspelenplein), 
steek dat plein iets schuin naar rechts over, in rechterhoek RD 
(Gouden Medaillepad). Aan einde op fietspad LA en weg onder-
door. 300m daarna, bij van links komende Duinstraat, RA weg 
waar u net naast liep oversteken, volg fiets/voetpad. Aan einde 
met links/rechts-knikje RD, schelpenpad door duingebied met aan 
beide kanten woningen. Op kruising RD en aan einde RA, u loopt 
langs bushalte. Op 1e straat LA en op kruising voor flatgebouwen 
op IJmeerdijk RA, volg fietspad met links daarvan watersportcen-
trum (en horeca). Na 1½ km bij Aw14042 RA weg oversteken 
(Van Wagtendonkpad), volg fietspad met linker- en rechterbocht 
bosgebied in. Eenmaal 250m in bos bij 1e gelegenheid (een 
vlonder tussen rietkraag, misschien moet u er naar zoeken!) LA 
die vlonder over, langs een bankje, en na 30m op 'hard' pad LA. 
Na wat rechterbochten op kruising met flink brede grasbaan (let 
dus daarop) LA. Aan einde (een dubbele grasweg met sloot in 
midden) RA, dan LA brede dam over, nog een keer LA en tegen-
over grasbaan waar u net vanaf kwam RA bos in.  

Na wat asfalt door een woonwijk wandelt u over de IJmeerdijk (met een 
prachtig uitzicht over het IJmeer, daarin ligt het eiland Pampus) naar het 
fraaie bosgebied Pampushout. Daarin maakt u een afwisselende wandeling 
over vele grassige boslanen, grasbanen langs met riet omzoomde vaarten 
en langs akkerranden (met in een akker een scheepskerkhof en een 
windmolenparkje). Hier en daar heeft de route door dat bos een  
struinkarakter. 

De terugweg naar het station loopt over een bijna twee kilometer lang 
fietspad met de mogelijkheid daar naar eigen inzicht grotendeels over de 
grasbanen en -paden langs een ('s zomers zeer bloemrijk) spoortalud te 
struinen. 

Het Pampushoutbos is aangelegd op de vette klei van de voormalige 
Zuiderzeebodem. Tijdens of na een natte periode kan het daardoor op 
sommige plekken behoorlijk glibberig zijn: draag dan wandelschoenen met 
een diepe profielzool en maak deze na afloop gelijk schoon, anders moet u 
de hard geworden klei tussen de profielgroeven uitbikken.
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Aan einde op (laatste!) hoek van rechter bosrand RA, grasweg 
met rechts bosrand. Schuin links ziet u in de akker een scheeps-
kerkhof (een paal met bol naast heuveltje). 

2. Aan einde van grasweg nog even verdergaan over betonpad  
en na 50m RA bos in, volg graspad aan rechterkant van sloot.  
Op kruising met hard pad RD, aan einde voor sloot op brede 
halfverharde weg LA en blijf deze volgen. In korte linkerbocht 
(daar ziet u recht voor u brede sloot) RA en RD. Na 100m op 
kruising met grindpad RD en bijna aan einde, even voor fietspad, 
op brede wat ruige grasbaan LA (is u dat wat te ruig, u kunt ook 
dat fietspad volgen). Op kruising met Brikweg RD (Van Wagten-
donkpad) en 50m voor flauwe linkerbocht LA tussen 2 paaltjes 
door en RD bos in. Loop bosweg helemaal uit, maakt onderweg 
zeer ruime rechterboog, negeer alle zijpaden, laatste stukje is 
rechter. 

3. Aan einde op asfaltwegje RA, even voor weg op fietspad LA, 
pad maakt gelijk rechterbochtje, loop naar en langs rotonde (r). 
Direct na die rotonde RA 2 rijbanen oversteken, aan overkant 
langs bosrand LA, pad maakt wat verderop flauwe rechterbocht 
bos in. Blijf ruim 600m RD gaan, onderweg op kruisingen RD, 
negeer zijpaden. Na die 600m ziet u voor u vrij open plek met 
slagbomen en ongelijke padenkruising: ga daar niet! RD, maar 
direct na rechter boshoek van uw pad RA, volg grasweg strak 
langs bosrand (r), onderweg op kruising RD. Aan einde LA, op 
halfverharde weg RA en wat verderop bij bebouwingsrand op fiets-
pad LA, links is een schelpenvoetpad. Na spoorviaduct RA (Spoor-
baanpad) en blijf fietspaden en wegen (met flink wat bochtjes) 
langs spoorlijn (r) ca 2km volgen, u komt dan vanzelf uit bij het 
station. Geen zin in asfalt: met een beetje speurwerk en creativi-
teit kunt u flinke stukken over paadjes strak langs het spoortalud 
kuieren, die (vrij toegankelijke) paadjes lopen langs de noodtrap-
pen die tegen het spoortalud aanliggen. De komende jaren wordt 
hier een nieuwe woonwijk gebouwd, het kan zijn dat u dan 
omleidingen moet volgen of langs de andere kant van het spoor 
naar het station moet lopen.
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