
NS Almere Poort-Almere Oostvaarders Trail 
Lange route: 47,6 km / 160 hoogtemeters 
Korte route: 31,5 km / 121 hoogtemeters 

 
De Almere Poost-Almere Oostvaarders Trail voert van station Almere Poort door de buiten gebieden 
van Almere naar Almere Oostvaarders. Je loopt langs bijna alle stadsdelen van Almere zonder echt in 
de bebouwde kom te komen, door parken, bossen, langs weilanden, over eilandjes, een groene 
kathedraal en de bekende of berucht Oostvaardersplassen. Bij dat natuurgebied kun je edelherten 
en Konikpaarden zien, in de andere bosgebieden zal je eerder reeën of vossen tegen kunnen komen, 
net als vele (roof)vogelsoorten. 
 
Route in het kort: 
De trail start aan de zuidkant van station Almere Poort. Je loopt een paar kilometer in zuidelijke 
richting tot je, tussen de rietkragen door, de A6 onderdoor gaat. In het Kromslootpark volg je een 
mountainbikeroute in oostelijke richting. Na dit park volgen een aantal bossen waarna je langs de 
grens van Almere Haven naar het Waterlandsebos waar je naar het zuiden afbuigt. In het 
Waterlandsebos is het ook mogelijk om af te steken zodat je route 15 km korter is. Kies voor je de 
langere route, dan kom je hierna door het museumbos waar ‘de berg van Almere’ is aangelegd en 
wat later langs de groene kathedraal. Hierna loop je terug naar het noorden langs Almere Hout en 
kruis je de A6 weer en volgen weer was bosgebieden terwijl je richting het oosten loopt van Almere 
Stad naar Almere Buiten en de Oostvaardersplassen. Via de Evenaar loop je terug in westelijke 
richting naar het eindpunt, Almere Oostvaarders. 

   
  



Route in detail: 

   
Vanaf het station kun je de Topsporthal van Almere zien liggen, en de route start die kant op via het 
fietspad naast de Pierre de Coubertinlaan. Via de tunnel kruis je de Elementendreef en even 
verderop ga via de volgende tunnel de A6 onderdoor. Na de tunnel ga je rechtsaf het Blanchardpad 
op, het Kromslootpark in 
 
Het Kromslootpark is een van de oudste parken van Almere en je kan in dit park schapen en Schotse 
Hooglanders tegenkomen. Als er kalveren zijn worden soms delen van het park afgesloten om mens 
en dier gescheiden te houden. Ook het baardmannetje en de blauwborst worden regelmatig gespot 
in dit park. Het terrein kan hier behoorlijk moerassig aanvoelen. Om op de route te komen is er een 
grote trap gemaakt om over het hek te komen, dit vind je in een lange bocht nadat je een eerste 
brug bent overgelopen. 

  
De route door het park volgt bestaande paden en een stuk van een mountainbike parcours. Aan het 
einde van het park staat een groot kunstwerk, de Urn gemaakt door Armando. In het park zijn 
verschillende klaphekjes en bruggetjes die gebruikt worden. Het park gaat na ongeveer 3 km over in 
een bosgebied waar nog steeds het mountainbikeparcours gevolgd wordt. Eerst over een paar 
heuveltjes en daarna het bos door. 



   
 
Aan het einde van het bosgebied van ga je rechtsaf het fietspad op en loop je naar het Beginbos en 
het Vroege Vogelbos. Nadat je slootje bent overgestoken kun je linksaf een paadje op parallel aan de 
sloot en dit blijf je volgen, je kruist een fietspad en blijft nog een paar honderd meter naast de sloot 
lopen waarna je rechtsaf het bos in kunt draaien. 
Het pad draait af en toe wat en nadat je de scouting aan je linkerhand hebt gezien verlaat je het bos 
nabij saunapark Thermen La Mer. Hierna volgt een stuk van ongeveer 2 km verharde paden terwijl je 
om langs de bebouwde kom van Almere Haven loopt naar het volgende bosgebied. Na de 
volkstuinen ga je een brug over en kun je linksaf een schelpenpad op richting het Vliegerpark. Je 
blijft de sloot volgen en loopt om dit bossperceel heen. Aan het einde van het bosperceel moet je 
linksaf een bruggetje over (Bosbrug) en daarna weer linksaf. Na ongeveer 400 meter sla je rechtsaf 
het Waterlandsepad op. Na het kruisen van het Fongerspad sla je linksaf het schelpenpad op zodat 
je het bos ingaat. Dit pad blijf je volgen tot je aan de T-splitsing waarbij je rechtsaf gaat op het 
Boomkruiperpad. Wanneer je weer bij het Waterlandsepad uitkomt maak je een haarspeldbocht 
terug het bos in.  

   
Bij de kruising ga je rechtdoor het ruiterpad op tot aan het fietspad (Stevenspad).  
 
Verkorte route I: 
De verkorte route gaat hier rechtdoor de tunnel onderdoor en aan de andere kant van de tunnel 
linksaf het bos weer in. Je loopt hier langs een deel van Stichting Aap. Het pad slingert zich leuk door 
het bos. Wanneer je het bos uitkomt ga je het Starleypad op en de hangbrug over de Hoge Vaart 
over. Direct na de brug linksaf het talud af en het ruiterpad op richting de A6. De lange route komt er 
hier weer bij, de beschrijving gaat hier (interne link toevoegen) weer verder. 
 
Lange route I: 
Kies je de langere route, dan steek je het fietspad over en je loopt onder de wilgen door terug 
richting het Waterlandsepad wat je straks naar links gaat volgen. Aan het einde van dit pad is een 
parkeerplaats en op de Meentweg sla je rechtsaf. Deze weg volg je tot je linksaf een bruggetje op 
kan lopen. Hierna loop je over een drietal eilanden die met elkaar verbonden zijn met lage bruggen. 



Na de laatste brug sla je rechtsaf het zandpad op. Vlak voor het Museumbos met je de kreek even 
oversteken en als je dan gelijk naar links gaat kun je via een smalle plank het Cirkelbos betreden. 
 
In het Cirkelbos zijn tien percelen ingericht als Museumbos, waaronder het Labyrint (aan je 
linkerhand) en ‘de berg van Almere’; Almere Boven. Deze 30 meter hoge heuvel is opgenomen in de 
route en als je boven staat heb je een mooi uitzicht over de polder en over het Gooimeer richting 
Huizen en Naarden. 

   
Het Cirkelbos doorbreekt de vele rechte lijnen die dwars door de polder lopen en als je straks het 
bos uitloopt en op de Vogelweg uitkomt (2 x loop je een stukje van deze kaarsrechte weg) is dat wel 
kenmerkend voor de Flevopolder... 
 
Pas op met het oversteken van de Waterlandseweg, de verkeerslichten staan hier niet voor niks! Na 
de brug over de hoge Vaart kun je direct links naar beneden lopen en linksaf richting het 
Kathedralenbos lopen. Het Leewerikenpad volg je hier een paar honderd meter voordat je linksaf het 
bos in kan. Na een paar kilometer door het bos bereik je het zuidelijkste punt van de route en ben je 
ongeveer halverwege de trail. Hier is de Kathedraal van Reims nagebootst door de aanplant 
populieren. Deze populieren staan op dezelfde plekken als waar in de kathedraal de zuilen staan! In 
het aangrenzende bos is een open vlakte gemaakt met exact dezelfde afmetingen.  

 
 
Via het Nachtegaalpad kom he weer uit op de Vogelweg, LET OP met oversteken naar het Vogelpad 
die je naar links gaat volgen tot je vlak voor de brug over de Hoge Vaart rechtsaf kan op het 
Leeuwerikpad. Bij de splitsing steek je schuin over het graspad op richting de Hoge Vaart en loop je 
weer richting het noorden. Je loopt langs de vaart tot het fietspad, het Watersnippad. Hier ga ook 
links en blijft parallel aan de Hoge Vaart. Na ongeveer 600 meter kun je rechtsaf een ruiterpad op en 
kruis je al snel de Watersnipweg. Voor de golfbaan ga je even naar links en direct weer naar recht en 
bij de akker weer links. Dit pad volg je en nu kom je bij een van de nieuwste wijken uit van Almere 
Hout.  



 
Samenkomst lange en korte route I 
Je bent nu ter hoogte van Nobelhorst. Hier is ook een leuk Pannenkoekenhuis vlak naast de route als 
je trek hebt gekregen. Smullen en Spelen is in het weekend vanaf 11:00 geopend. 
 
Nadat je de A6 weer onderdoor bent gelopen kun je rechtsaf een dijkje op.  
Je loopt nu parallel aan de A6 op de grens van Almere Stad. Na een paar kilometer door het bos 
moet je de Buitenring onderdoor om in het bos Buitenhout uit te komen. Door de manege die hier 
ook ligt kom je hier regelmatig ruiters tegen naast mountainbikers. 
Aan het einde van dit bosgebied volgt een typisch stukje polder, een recht weg (Trekweg) naast een 
vaart (Lage Vaart). Ruim 3 kilometer kaarsrechte weg, waar tussen de bomen een mountainbikepad 
gaat komen maar waar je nu alvast loopt. Maar eerst steek je de weg over om naast de vaart te gaan 
lopen, dit is geen makkelijk pad!  

 
Nadat je onder een weg (Spectrumbrug) bent doorgelopen kies je het pad tussen de bomen. Er is 
nog een stukje waar je even het asfalt moet kiezen door werkzaamheden, maar verder kun je 
offroad lopen tot vlak bij de volgende brug. 
 
Vlak voor deze brug over de Lage Vaart begint het mountainbikepad met een korte klim het viaduct 
op dat parallel loopt aan de Buitenring. Hiermee steek je de vaart over, en direct aan de andere kant 
ga via het mountainbikepad de brug weer af en sla je onderaan het talud ook direct weer links 
richting de Vaart. Voor de vaart ga je linksaf de Kotterbosweg op. Na ongeveer 400 meter ga je 
rechtsaf richting de vaart. Dit pad is op sommige plekken min of meer verhard en gaat over in het 
mountainbikepad.  
 
Korte route II 
Waar dit pad overgaat in het mountainbikepad ga je rechtdoor naar de Kotterbosweg. Bij de weg ga 
je kort naar links en dan direct weer rechts waar een groot hek staat en waar je door heen kan. De 
lange route sluit hier gelijk weer aan. 
 
Lange route II:  
De lange route gaat hier rechtsaf het mountainbikepad op. Dit blijf je volgen tot je weer op de 
Kotterbosweg uitkomt. Hier ga je rechtsaf en daarna rechtsaf richting een brug over de Vaart. Voor 
de brug kun je linksaf het mountainbikepad weer op wat je blijft volgen tot je weer op de 
Kotterbosweg uitkomt die je nu linksaf terugloopt richting Almere Buiten, ongeveer 1,5 km. Aan de 



linkerkant passeer je een parkeerplaats, het Kotterplein. 

   
Een paar honderdmeter later kun je rechtsaf door een hek.  
 
Samenkomst lange en korte route II 
Via dit pad (waar je niet mag fietsen) kom je langs een paar uitzichtpunten over de 
Oostvaardersplassen, ook is er een smal dijkje waar je over loopt voordat je een hogere 
uitzichtheuvel opgaat. Dit dijkje is gemaakt van hout en modder en kan behoorlijk glad zijn!  

   
Hierna volgt de route ongeveer de spoorlijn terug richting Almere Buiten via een tweede 
uitkijkheuvel die ook goed zicht geeft op Almere Buiten. 
 
De laatste ruim 1,5 km is over fietspaden richting station Almere Oostvaarders. Het fietspad slingert 
over de weg genaamd de Evenaar langs diverse speelvelden tot het plein voor het station. Iedere 
meter is gemarkeerd en je kunt terugtellen tot 2100 

   


