Damespad Flevoland – Almere 16 of 10 km
Het Damespad Flevoland bestaat uit een route van ca. 16 km. Het is mogelijk om de
wandeling in Almere Haven te beëindigen (ca. 10 km) en de bus te nemen naar het
Station Almere Centrum. Hier kunt u vervolgens de bus nemen naar het beginpunt
van de wandeling Restaurant De Kemphaan
De Start is bij restaurant Buitengewoon Lekker op het Stadslandgoed de
Kemphaan in het Buitengebied Almeerderhout.
Zie voor meer reisinfo op www.kemphaan.nl/bereikbaarheid/
• Vertrek vanaf Restaurant “Buitengewoon Lekker” op de Kemphaan. Een
goed begin voor een kopje koffie/thee en in de keuken wordt gewerkt met
vele biologische, duurzame en bosproducten.
• Rechtsaf over de parkeerplaats, 1e pad links: Hansepad ( langs de
kinderboerderij)
• Bruggetje over, rechtdoor. (rechts kijk je op het natuureducatiecentrum.)
Links passeer je de landgoedwinkel en rechts de Stadsboerderij.
• Aan het einde van het pad rechts het Kemphaanpad op. Aan je linkerhand
zie je natuurcamping de Kemphaan en rechts passeer je het Voorhuis van de
Stadsboerderij.
• Aan het einde van het pad links, volg 30 m het Micheauxpad en ga dan
rechts het Vierbruggenpad in.
• Bij het water rechtsaf.
• Volg het Vierbruggenpad.
• Aan het einde van het pad links de Groenlingweg op.
• Volg de Groenlingweg naar rechts en aan het einde rechtsaf de Vogelweg
op. (4 km)
• Bij de stoplichten rechtdoor. (links is een benzinepomp met een toilet)
• Merelweg volgen tot de Meesweg, dan rechts het Cirkelpad op. Rechts zie
je een berg. Dit wordt de hoogste berg van Almere, een monument voor de
stichters van Flevoland.
• Links zie je het Museumbos ( zie bord)
• Na een paar honderd meter waar het bos rechts ophoudt zie je aan die
rechterkant, parallel aan de weg, een kronkelend beekpad. Dit kun je
volgen, of je kunt rechtdoor blijven lopen.
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• Na 200 m linksaf de Rooibos (weg) in.
• Aan het einde rechtsaf omhoog de dijk op. Je steekt over en gaat rechtsaf.
Je loopt nu langs het water en ziet rechts de wijk Overgooi. Daar wonen een
aantal bekende Almeerders.
• Je blijft deze dijk volgen tot aan de havenkom van Almere Haven. Hier kun je
linksaf de sluis over lopen door de havenkom naar het “centrum”waar een
bushalte is. In de havenkom zijn allerlei eetgelegenheden. Zoals het
gezellige Grandcafé “de Havenkom” met terras, bij mooi weer ook aan het
water.
10 km wandeling stopt hier. Ga terug per bus.

• Of je gaat meteen rechtsaf de begraafplaats op en daar is een fietspad waar
je aan de rest van de route begint.
• Je kunt natuurlijk ook beide doen.
• Kronkelend fietspad over, en na de begraafplaats blijven volgen. Op een
gegeven moment zie je een markering rechts: Een blauw witte paal met een
rood schip. Links zie je de contouren van het wrak, vormgegeven door een
groepje bomen.
• Je loopt door tot een viersprong. Daar ga je linksaf. Op het bordje staat De
Kemphaan.
• Bij de volgende viersprong rechtdoor bordje Waterlandse bos aanhouden.
• Bij de volgende viersprong rechtsaf bordje Waterlandse bos aanhouden.
• Bij de volgende viersprong rechtsaf het Waterlandsepad op. Na 500m rechts
zie je een blauwe waterpeilmeter, die het NAP aangeeft.
• Bij de volgende kruising met een fietspad linksaf bordje de Kemphaan
volgen. (15 km)
Rechts bij een bankje kun je parallel aan de weg door een haag lopen.
• Je loopt onder de Stevenspoort door, langs Stichting AAP.
• Dan zie je een bordje met Boswachterij Almeerderhout en gaat daar rechts
het terrein van de Kemphaan weer op.
• Je laat het restaurant van de Kemphaan (Dubbelop) rechts liggen en loopt
rechtdoor het bruggetje over en komt dan weer bij het vertrekpunt
“Buitengewoon Lekker” uit.
(16 km)
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Buitengewoon Lekker

Op een damespad wandel je nooit alleen
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