routes flevoland

nieuwe natuur
in Almere

Fiets door de relatief nieuwe natuur van Flevoland en kijk je ogen uit. Ontdek hier de prachtige combinatie
van architectuur en natuur in het groene landschap. De uitgestrekte bossen, natuurgebieden en recreatie
meren liggen er adembenemend mooi bij. Met behulp van de fietsknooppunten kun je verder een mooie tocht
maken langs gebouwen die zijn ontworpen door internationaal bekende architecten. Maar ook Nederlandse
architecten zoals Rem Koolhaas, René van Zuuk en Liesbeth van der Pol hebben hun stempel op de stad gedrukt.
Andere pareltjes waar je langs kunt fietsen zijn de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen of zoek de
weelderige bossen op van boswachterij Almeerderhout. Laat je verrassen door dit prachtige leefgebied van
vossen, grauwe ganzen, ijsvogels, herten, bevers, zeearenden en de grootste kudde wilde paarden van Europa.
Kijk goed om je heen en dan spot je zeker een van deze bijzondere dieren.
Met honderden kilometers vrijliggende fietspaden en gezellige horecagelegenheden langs de routes is Almere
dé fietsstad bij uitstek. Geniet vanaf je pedalen van alle verrassende mooie plekjes op de bodem van de voor
malige Zuiderzee.

meer weten over
architectuur?

Bij VVV Almere is een boekje
te koop (€ 2,95) met een
architectuurwandeling door
het centrum. Ga zelf op pad
of boek een wandeling met
stadsgids. Hier kun je ook
terech t voor het huren van
fietsen.
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De Rode Donders | Architectuur Almere Buiten
Vlakbij fietsknooppunt 70 staan drie robuuste woontorens
ontworpen door Liesbeth van der Pol. Ze vallen op in het
platte landschap met hun vorm als enorme graansilo’s en
het gebruik van rood staal.
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Stadslandgoed de Kemphaan
Geniet midden in de natuur van een avontuurlijk dagje uit.
Bekijk de apen van Stichting AAP, ga klimmen bij Fun Forest
of ga langs bij Almere Jungle, het Zuiderzeespeelbos of de
stadsboerderij.
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Architectuur Script ‘De Rode Donders’ in Almere Buiten. Fotografie: Maarten Feenstra
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Geniet moment
BoatHouse

Noorderplassenweg 150
1316 VV Almere
+31 (0)36 530 50 00
info@boathouse.nl | www.boathouse.nl

Indrukwekkende architectuur
op de zeebodem
Deze route brengt je niet alleen langs de
architectonische highlights van Almere, maar
ook langs prachtige natuurgebieden. Ontdek
hoe de natuur en architectuur nauw met
elkaar verweven zijn in deze nieuwe stad op de
zeebodem.
Ooit bestond Almere alleen uit het water van
de Zuider
zee. Nu fiets je hier over de
drooggelegde zeebodem. Op het nieuwe land
zijn gevarieerde natuurgebieden ontstaan en
verder vind je er moderne architectuur. De
gebouwen met internationale allure zijn ont
worpen door bekende architecten uit binnenen buitenland. Fiets langs de Rode Donders,
De Realiteit en het moderne centrum dat is
ontworpen door Rem Koolhaas.

Een bijzondere pitstop is Stadslandgoed de
Kemphaan in boswachterij Almeerderhout. Je
kunt hier een kijkje nemen in het bezoekers
centrum van Staatsbosbeheer. Op zaterdag
ochtend is er een boerenmarkt met heerlijke
biologische streekproducten vers van het
land. Stop ook zeker even bij restaurant
BoatHouse waar je op het terras heerlijk kunt
genieten van het uitzicht over de Noorder
plassen met een hapje en een drankje erbij.
Vervolg je route daarna langs de Lepelaar
plassen. Dit natuurgebied is hét paradijs voor
water- en moerasvogels zoals de aalscholver
en rietzanger.
Kijk voor meer informatie en diverse over
nachtingsmogelijkheden op vvvalmere.nl.
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