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Polderbos wordt volwassen
Het Almeerderhout is in de jaren zeventig van de 

vorige eeuw aangelegd als ‘productiebos’. De bomen 

werden onder andere gebruikt voor de papierpro-

ductie. Het bos moest ook snel beschutting geven 

aan mens en dier. De polder was toen nog kaal. 

Staatsbosbeheer beheert de bossen tegenwoordig 

ook voor recreanten en voor de natuur. Daarom wor-

den er regelmatig bomen gekapt. De bomen die over-

blijven krijgen zo de ruimte om volledig uit te groei-

en. Bomen die langzaam groeien maar langer leven, 

zoals iep, es, linde en eik, zullen geleidelijk het beeld 

van het bos gaan bepalen. Snelle groeiers als populier 

en wilg verdwijnen op den duur. Het typische patroon 

van het polderbos, met zijn lange rechte rijen bomen, 

vervaagt als het bos ouder wordt en de variatie neemt 

toe. Dat is aantrekkelijk voor mens, plant en dier.

Waterlandsebos
Het Waterlandsebos is het hart van het 

Almeerderhout. Hier vindt u de meeste recreatieve 

voorzieningen, met als centraal punt Stadslandgoed 

de Kemphaan. Door het ruime aanbod van fietspaden 

en wandelroutes kunt u op aantrekkelijke wijze ken-

nis maken met de omgeving.

Cirkelbos
In het Cirkelbos onderbreken cirkels de typische 

rechte lijnen van het jonge polderbos. De beplanting 

bestaat veelal uit hazelaar, beuk en els. Door het 

Cirkelbos stroomt de Gooimeerbeek,  gevoed met 

kwelwater uit het Gooimeer. Ook het Museumbos, 

met enkele kunstobjecten van Stichting Bosland is 

hier te vinden.

Op ontdekking

Boswachterij Almeerderhout is een 

rijk, gevarieerd loofbos op de bodem 

van de voormalige Zuiderzee. Met 

 ruisende populieren, schemerige 

essenbossen, een slingerende beek, 

verrassende doorkijkjes en af en toe 

een ree, een vos of hoog in de bomen 

het ‘dudeljo’ van een wielewaal.

Het Almeerderhout is het grootste 

bosgebied van Almere en bestaat 

uit vier bossen die allemaal hun 

eigen sfeer hebben: Waterlandsebos, 

Cirkelbos, Kathedralenbos en 

Overvaart. De vele soorten bomen, 

grote en kleine waterlopen en open 

plekken zorgen voor veel afwisseling. 

Een uitgebreid netwerk van paden en 

routes ligt klaar om van uw bezoek 

aan dit bos een ware ontdekkings-

tocht te maken.



Kathedralenbos
Het Kathedralenbos dankt haar naam aan twee 

‘kathedralen’. Het zijn groene replica’s op ware 

 grootte van de kathedraal van Reims in Frankrijk. 

Ze zijn ontworpen door kunstenaar Marinus Boezem 

en zijn halverwege de jaren tachtig aangelegd. De 

één bestaat uit een grondvlak van gras, uitgespaard 

in het bos. De ander geeft met Italiaanse populieren 

de pilaren van de kathedraal weer.

Scheepswrakken
In en rond het Almeerderhout liggen vijf scheeps-

wrakken, op de folderkaart met ‘w’ aangegeven. 

Vier wrakken dateren uit de $'e eeuw. Ze liggen 

onder een beschermende laag grond waardoor 

ze ook herkenbaar zijn in het landschap. Meer 

 informatie: www.almere.nl/archeologie.

De groene kathedralen vanuit de lucht



Wandelen
Het Almeerderhout biedt volop mogelijkheden voor 

een aantrekkelijke wandeling. De routes starten vanaf 

het stadslandgoed tenzij anders vermeld

 Esdoornpad. Vanaf de passantenhaven aan de 

Lange Wetering slingert dit pad van ( km door dicht 

bos en langs open velden. 

Routekleur: oranje. Onverhard.

 Natuurpad. Via deze route van #,& km ziet u een 

groot deel van het Waterlandsebos. Langs het pad 

staan bordjes met wetenswaardigheden. 

Routekleur: groen. Onverhard

 Triproute. Op deze boswandeling van $,& km 

verkent u de afwisselende omgeving van natuur-

kampeerterrein de Kemphaan in het Waterlandsebos. 

Routekleur: blauw. Onverhard.

 Landgoedpad. Dit pad van !,& km laat de lan-

delijke omgeving zien rondom het stadslandgoed. 

Routekleur: wit. Verhard.

 Boswachterspad. Speciaal voor kinderen is 

het Boswachterspad uitgezet. Kinderen kun-

nen de route van $,& km lopen met informa-

tie en  opdrachten die verkrijgbaar zijn bij het 

Infopunt. Wie de opdrachten klaar heeft krijgt een 

 hulpboswachterscertificaat en een button. 

Routekleur: rood. Verhard. Het Boswachterspad is 

beschreven in een aparte folder.

 Het Nattepad. Bij de parkeerplaats aan de 

Meesweg in het Cirkelbos start dit pad van 

# km. Het slingert door het Cirkelbos en volgt de 

Gooimeerbeek tot aan de bron. Een wandeling vol 

afwisseling en  ontdekkingen. 

Routekleur: wit. Onverhard.

 Kathedralenroute. Bij de parkeerplaats aan het 

Kathedralenpad begint dit pad van #,& km.  

Het voert u door een afwisselend landschap  

naar de twee kathedralen. 

Routekleur: groen. Onverhard.

Langs de kronkelende paden valt een hoop te ontdekken. 
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 Zintuigenpad. Een bijzondere route van (,# km 

voor iedereen, goed of slecht ter been. Onderweg 

worden de zintuigen geprikkeld. Ruik, voel, hoor, 

proef en zie de natuur. Routekleur: paars. Het pad is 

volledig verhard en geschikt voor mindervaliden. 

Er is een aparte folder over het zintuigenpad.

Het Almerepad
Het Almerepad bestaat uit aaneengesloten wan-

delroutes die samen het langeafstandswandelpad 

Almerepad vormen. Het Almerepad kruist het stads-

landgoed. Routekleur: geel/rood. Deels onverhard. 

Van deze route is een apart boekje verkrijgbaar

GPSen
Wandel of fiets eens anders: met behulp van satel-

lieten. Vanaf het stadslandgoed starten drie speciale 

GPS-routes. Om de routes nog actiever te beleven zijn 

er vragen of opdrachten bij alle punten. Een voorge-

programmeerd GPS-apparaat kan worden gehuurd 

bij het Infopunt (van tevoren reserveren). Heeft u 

een eigen GPS-apparaat? Dan kunt u de coördinaten 

downloaden via de website van Staatsbosbeheer, 

handmatig invoeren kan natuurlijk ook. Er is een 

aparte folder met alle vragen en opdrachten.

De GPS-route Almeerderhout is hemelsbreed $% km 

lang en voert u door het Almeerderhout. GPS-route 

de Kemphaan is een korte route op het stadsland-

goed van ongeveer een uur. 

De GPS-route Waterlandsebos is een puzzelroute voor 

de wat meer ervaren GPSgebruiker. De lengte van 

deze route is hemelsbreed #,& km.

Fietsen
De Almere natuurroute van #$ km en de Groene 

Vingerroute van &" km zijn fietsroutes die Stads-

landgoed de Kemphaan kruisen. Staatsbosbeheer heeft 

een speciale fietstocht van #% km uitgezet vanaf stads-

landgoed de Kemphaan naar de Oostvaardersplassen 

en weer terug: de Bever-trail. Hier volgt u het spoor 

van de bever op de fiets. Van deze route is een aparte 

folder verkrijgbaar. De route is ook te volgen met een 

GPS apparaat. U kunt ook uw eigen route uitzetten 

aan de hand van het fietsroutenetwerk. Van het fiets-

routenetwerk is een aparte folder verkrijgbaar. 

Onder het houten dak van de Boswerkplaats legt de boswachter  

alles uit over ‘zijn’ bos.
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Esdoornpad  ! km

Natuurpad  " km

Triproute  #," km

Landgoedpad  $," km

Boswachterspad  #," km

Het Nattepad  % km

Kathedralenroute  $ km
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ruiterroutes

informatie(paneel)

knooppunt  
fietsroutenetwerk

fietspaden

parkeerplaats

speelweide

aanlegsteiger

trailerhelling

scheepswrak

kampeerterrein

horeca

$

(

!

#

&

'

"

)

$

(

!

#

&

)

'

"

W

x
W

W

W

W

W

*&

)*

)! )'

)"

)#
))

)&

)$

)%

Gooimeer

Hoge Vaart

Waterlandseweg

Lange W
eterin

g

Almere Haven

Overgooi

Almere Stad

Almere Hout

Weteringpark

Kasteel Almere

A'

Waterlandsebos

Overvaart

Cirkelbos

Kathedralenbos

Braambergen

Groene kathedraal

© TDK Nederland

Stadslandgoed 
de Kemphaan

Weerwater

*$

*%

*(

*!

*#

A("



Ruiterroutes
Voor paardenliefhebbers liggen in het 

Waterlandsebos diverse ruiterroutes. Hiervoor is 

een aparte folder gemaakt. Voor alle ruiters geldt: 

 toegang alleen op de ruiterroutes.

Watersport
U kunt met uw boot aanleggen op een van de 

 aanlegplaatsen voor een verblijf van maximaal "( uur. 

Kamperen
Aan de rand van het stadslandgoed ligt natuur-

kampeerterrein de Kemphaan van Staatsbosbeheer. 

Dit kampeerterrein biedt rust en ruimte in een groene 

omgeving. Alle basisvoorzieningen zoals een warme 

douche en elektriciteit zijn aanwezig. U zult geen 

kampwinkel aantreffen, maar wel fluitende vogels of 

’s avonds vleermuizen en een jagende uil.



Adressen

Staatsbosbeheer Almere  
Kemphaanpad $%
$!&) AC Almere
T %!'-&!)##$'
www.staatsbosbeheer.nl

Infopunt de Kemphaan
Kemphaanpad #
$!&) AC Almere
T %!'-&!%**)%
www.kemphaan.nl
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Stadslandgoed de Kemphaan

Stadslandgoed de Kemphaan is de groene ‘doe- en 

rustoase’ van Almere. Het Infopunt helpt u met infor-

matie over activiteiten op en rond de Kemphaan en in 

het Almeerderhout. Ook over de verschillende orga-

nisaties op het stadslandgoed is er informatie te vin-

den.  Op de Kemphaan is veel te doen op het gebied 

van natuur, cultuur en educatie. Er is wekelijks op 

zaterdag een boerenmarkt en er is een afwisselend 

programma met culturele voorstellingen, evenemen-

ten en excursies. Ook buiten deze activiteiten is een 

bezoek aan het landgoed de moeite waard. Neem de 

kinderen mee naar de schaapskooi en de varkensstal 

of naar de koeien die bij de stadsboer op stal staan.  

Op de apeneilanden is een deel van de apen te zien 

die door Stichting AAP worden opgevangen. Een imker vertelt over zijn werk op stadslandgoed de Kemphaan. 

 Leuk voor kinderen: de stallen van de stadsboer.


