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Fietsroute Bevertrail  
 
Welkom op de fietsroute Bevertrail. Een route van 42 km die u leidt door een afwisselend 
landschap van natuur, boeren polderland en groen stedelijk gebied. U start op de parkeerplaats 
bij het Buitencentrum Almeerderhout op Stadslandgoed de Kemphaan en u rijdt dan naar de 
Oostvaardersplassen en komt weer terug bij het Buitencentrum Almeerderhout. 
Stap af en toe af en geniet van de omgeving. In de route zijn een aantal bijzondere plekken 
opgenomen waar meer over verteld wordt.  
Tip van de boswachter:  
De route is ook digitaal verkrijgbaar voor GPS en smartphone. Nauwkeurigheid is afhankelijk 
van uw gps. 
Neem verrekijker en bandenplakspullen mee. Denk ook aan voldoende eten en drinken. 
Aan het begin, halverwege (BT6) en het eind is er een mogelijkheid om wat te eten en te 
drinken in een horecagelegenheid. Verder zijn er geen mogelijkheden om wat te kopen. 
Picknicken onderweg is ook een goede optie, u zult dan wel zelf eten en drinken moeten 
meenemen. 
 
De route beschrijving is als volgt opgebouwd: 
 
LA = linksaf 
RA = rechtsaf 
RD = rechtdoor 
BT = bijzondere plek 
»    = richting 
#  = Fietsknooppunt nummer 
 
Steekt de route een weg of pad over en wordt het geen ander pad, dan staat dit niet in de 
omschrijving en vervolgt u gewoon het pad.  
 
Staatsbosbeheer wenst een prettige fietstocht. 
 
De bever, het grootste knaagdier van Europa, komt veelvuldig voor langs de route. Doordat de 
bever een nachtdier is zult u hem overdag waarschijnlijk niet tegen komen. Tegen de schemer 
is de kans groter om hem waar te nemen. Wat wel te zien is, zijn de vele sporen die de bever 
achterlaat: afgeknaagde boomstammen.  
 
Start Route: Informatiebord Parkeerplaats Buitencentrum Almeerderhout- RD » einde 
Kemphaanlaan - LA Kemphaanstraat – RA Kemphaanpad – RD Vierbruggenpad – RA 
Vierbruggenpad #88  BT1 
 
BT1: De waterpartijen die u hier ziet naast de loop van de Hoge Vaart, zijn gegraven om vissen 
de mogelijkheid te geven om te paaien en hun kuit af te zetten in ondiep en warmer water. Dit 
is het ideale leefgebied van de bever. Hier kunt u de bever dan ook tegenkomen en sporen zien. 
In de Hoge Vaart zijn verschillende beverburchten. Hier leven de ouders met hun kinderen. Deze 
blijven 2 jaar bij hun ouders wonen, voordat ze een eigen territorium zoeken.  
Bevers leven van boomschors en rietwortelstokken, vooral de wilg en de populier zijn populair. 
Ze kunnen bomen vellen van wel 60 cm doorsnee. Ze eten de schorslaag van de stam en nemen 
de takken mee naar de burcht en leggen deze er boven op. Daarna duwen ze met hun 
voorpoten modder en klei omhoog op de burcht en smeren de gaten hier mee dicht. De burcht  
kan zo  wel 2 meter hoog worden. 
 
Vervolg uw weg: Eind Vierbruggenpad – LA Groenlingweg – RA Groenlingweg – LA 
Vogelweg #91 – LA Leeuwerikpad #90 – RA Leeuwerikpad » Almere Stad – RA 
Watersnippad #89 – LA Nachtegaallaan direct RA Watersnipweg – RD Kivietsweg 
oversteken fietspad op – RD Houtsnippad #95 – BT2 
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BT2: U gaat hier de A27 onderdoor. De A27 is, net zoals alle wegen, een behoorlijke hindernis 
voor dieren. Om toch veilig aan de andere kant te komen ziet u, naast het fietspad en het 
water, ook een droge verbinding voor zoogdieren. Hier maken zoogdieren gebruik van zoals 
muizen, vossen en reeën. Het water steken ze zwemmend over. Ook de bever maakt van dit 
soort verbindingen gebruik. 
U fietst nu het boerenland in. Dit is het typische Flevolands polderlandschap, boerderijen met 
enorme landerijen er omheen. Op de akkers wordt elk jaar weer een ander gewas geteeld. 
 
Vervolg uw weg: Eind Houtsnippad – RD Wulpweg – LA Wulpweg – RA Ibisweg #73 – bij 
#30 fietspad Ibisweg volgen – LA » Almere Buiten / Oostvaardersplassen – BT3 
 
BT3: U gaat hier 2 bruggen over, als eerste de A6. Dit is één van de belangrijkste verkeersaders 
van Flevoland en verbind het westen met het oosten van Nederland. De 2e brug gaat over de 
Lage Vaart. Deze vaart voert overtollig water af van Oostelijk Flevoland en is een belangrijke 
vaarverbinding voor de pleziervaart tussen Almere en Lelystad. Af en toe maakt ook de 
binnenscheepvaart er gebruik van. De bever maakt graag gebruik van deze vaart om van 
Oostelijk naar Zuidelijk Flevoland te komen en er zijn dan ook verschillende burchten langs de 
oever te vinden.  
 
Vervolg uw weg: RD Trekweg oversteken  – LA Kotterbosweg – LA Kotterbosweg – RA Jan 
van den Boschpad – BT4 
 
BT4: Hier is een ideale plek om even te picknicken of te pauzeren, midden in de Natuurboulevard 
van het Kotterbos. Stap even van de fiets en geniet van het uitzicht van een van de heuvels, 
misschien ziet u nog wel ergens een ree.  
's Winters kunt u hier ook de edelherten van de Oostvaardersplassen zien. Zij gebruiken het bos 
als beschutting tegen de kou.  
 
Vervolg uw weg: Jan van den Boschpad » Oostvaardersplassen – BT5 
 
BT5: Hier fietst u de Oostvaardersplassen in. Neem hier wat langer tijd en bewonder de grote 
kuddes koniks, edelherten en Heckrunderen. Dit is het gebied van de nieuwe wildernis. Als u 
geluk heeft laat de zeearend zich misschien wel zien. Het hele jaar door zijn hier bijzondere 
vogels waar te nemen. 
 
Vervolg uw weg: Jan van den Boschpad » Oostvaardersplassen – BT6 
 
BT6: Wilt u meer weten over de Oostvaardersplassen, neem dan eens een kijkje in het 
Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders. Hier is een mogelijkheid om  iets eten en drinken in 
het restaurant. Een prima plek om even te pauzeren. 
 
Vervolg uw weg: Jan van den Boschpad volgen tot aan het eind van het pad – RA Jac. P. 
Thijssenpad – LA Oostvaardersdijk #67 – BT7 
 
BT7: U bent aan het einde van de Oostvaardersplassen aan gekomen. Hier op de dijk heeft u 
een prachtig uitzicht over het Markermeer aan de ene kant van de dijk en andere kant over de 
ecologische verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en de Lepelaarsplassen in Almere. 
Veel watervogels maken hier gebruik van, maar ook zoogdieren als de vos en het ree. 
 
Vervolg uw weg: Oostvaardersdijk – LA Wout Wagtmanspad #66 – LA J. Edenpad – RD J. 
Edenpad – RD Moskoustraat – RD Romestraat oversteken Buenos Airesstraat – RD Evenaar 
oversteken – RD Paardebloemstraat – RD Waterleliestraat – RD Victoria Reginastraat – RD 
Victoria Reginapad #62 brug over – RD Betonpad – BT8 
 
BT8: U bent hier aan gekomen in het Buitenhout. Veel Almeerse kinderen gebruiken dit 
bosgebied om een rondje op het paard te rijden. Hier is dan ook de grootste manege van 
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Almere te vinden. Naast paarden is het ook het uitloop gebied voor de bewoners van Almere 
Buiten, die hier hun dagelijkse rondje lopen. 
 
Vervolg uw weg: Betonpad – LA Eksterweg – RD Paradijsvogelpad #61 – RA 
Paradijsvogelweg » Almere Hout – LA Kivietsweg – RA Nobelstraat Nobelhorst - RA Marie 
Curielaan – LA Hendrik Lorentzweg – RD Vinkweg – LA Starleypad brug over – LA 
Michauxpad #86 – RA Kemphaanpad – LA Kemphaanstraat – RA Kemphaanlaan – Eindpunt 
Buitencentrum Almeerderhout 
 
 
Nuttige adressen: 
 
Voor actuele openingstijden zie de website. 
 
Staatsbosbeheer Buitencentrum Almeerderhout 
Kemphaanlaan 4 
1358 AG Almere 
Almeerderhout@staatsbosbeheer.nl 
036-5384416 
www.staatsbosbeheer.nl 
 
Bosrestaurant Buitengewoon Lekker 
Kemphaanlaan 4 
1358 AG Almere  
info@buitengewoonlekkeralmere.nl 
06-30583059  
www.buitengewoonlekkeralmere.nl 
 
Pannenkoekenrestaurant Dubbel-Op 
Kemphaanpad 8 
1358 AC Almere 
dubbelop@planet.nl 
036-5309977 
www.dubbel-op.nl 
 
Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders 
Oostvaardersbosplaats 1 
1336 RZ Almere 
info@stadennatuur.nl 
036-5475050 (algemeen) 
www.stadennatuur.nl/de-oostvaarders 
 
Gasterij De Oostvaarders 
Oostvaardersbosplaats 1 
1336 RZ Almere 
info@gasterijoostvaarders.nl 
036-2020902 (zaalverhuur en horeca)  
www.gasterijoostvaarders.nl 
 
Fietsroute kaart 
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