NATUURBELEVINGCENTRUM
DE OOSTVAARDERS

Geniet hier van het prachtige uitzicht over de
Oostvaardersplassen, het grootste
wetlandnatuurgebied van Nederland. Op de
begane grond zit Paviljoen de Oostvaarders
met alleen natuurlijke producten op de
menukaart. In de panoramaruimte boven staan
telescopen en verrekijkers, waarmee je de
dieren in het gebied kunt observeren.

LEPELAARPLASSEN

HANS PRINS
ROUTE

Dit beschermd natuurgebied is ontstaan na het
droogvallen van Zuidelijk Flevoland in 1968. Het
is een kleimoeras met moerasvogels en
aalscholvers. Het is ook broedgebied voor
weidevogels en eenden. Vanaf het fietspad
langs de Hoge Vaart loopt een wandelpad naar
de observatiehut met een magnifiek uitzicht.
flevo-landschap.nl

ovpalmere.nl


   
   
   

OOSTVAARDERSDIJK

Deze dijk werd in 1959 aangelegd als tijdelijke
ringdijk van Zuidelijk Flevoland en beschermt
de polder bij hoog water tegen overstromingen.
Het gemaal De Blocq van Kuffeler houdt
Zuidelijk Flevoland droog en is qua
opvoerhoogte en capaciteit het grootste van
Europa. Vroeger werd het aangedreven door
dieselmotoren, nu door elektromotoren.

Van 2009 tot en met 2018
organiseerde Almeerder Hans Prins
jaarlijks de Almeerdaagse, een
zesdaags wandelevenement dwars
door Almere.
Zijn favoriete wandelroute van ruim
20 kilometer is nu bewegwijzerd.
Ontdek net als de deelnemers aan de
Almeerdaagse destijds, hoe mooi en
veelzijdig Almere is!

20 KM

4 UUR

Stevige wandeling
Bewegwijzerde route

visitalmere.com

BOS DER ONVERZETTELIJKEN

Dit nationaal verzetsmonument werd in 1993
geopend om alle gefusilleerde verzetsstrijders
te eren. Er staan 2.142 bomen in het bos: één
voor de onbekende verzetsstrijder, vijf voor de
vijf oorlogsjaren, 2.133 voor alle gefusilleerde
verzetshelden en drie die de band met het
koninklijk huis symboliseren.
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Verlaat de bibliotheek
(Baltimoreplein 112)
Bij stoplichten
Bij kruising Noordeinde/Madridstraat
Piet Moeskopspad voorbij kerk na brug
Meridiaanpad na brug
Moutmolenpad na brug
Decemberpad
Semesterpad
Straat oversteken en pad vervolgen
Junipad, op einde bij T-splitsing
Pirellipad
Pirellipad volgen onder weg door
Na 50 meter park in, pad volgen
Koopvaarderspad
Brug over Buitenring nemen
Na brug trap naar voetpad nemen
Voorbij slagboom, Jan van den Boschpad
bij NBC de Oostvaarders nemen
(Oostvaardersbosplaats 1)
Op einde van Jan van den Boschpad
(na ca. 2km)
Jac. P. Thijssepad
Bij brug, Verbindingspad volgen
Wout Wagtmanspad
Bij T-splitsing
Oostvaardersdijk op
Na rotonde, dijk vervolgen
Bij Blocq van Kuffeler
Bij stoplichten, Trekvogelpad aflopen
Op einde van pad brug over
(Trekvogelweg 10)
Von Draisweg, bij T-splitsing
Von Draispad (ca 1,5km) na Hoge Ring
Humberpad, Bos der Onverzettelijken
(Vrijheidsdreef)
Na 50 meter fietspad op
Over brug direct via trap naar beneden

LEGENDA

Vrijheidspad
Atletiekpad (ca 1km)
Busbaan over, Pirellipad volgen
Bij stoplichten, brug over Tussenring en
Lage Vaart
Bij stoplichten busbaan over
Voetpad volgen het park in
Voor sportvelden
Bij T-splitsing, Johnsonpad
Piet Moeskopspad, voor brug bij
T-splitsing
Voor de busbaan
Einde route
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Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd bestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan
ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit iedere
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en/of zetfouten uit.

