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Aanrijroute  Instappunt: FL2 Almere stad 

Vanaf de A6 Amsterdam-Lelystad afslag 4, Almere-Haven. Onderaan de afrit linksaf de S102 

op richting Almere-Stad. Voor restaurant McDonalds rechtsaf, dan eerste links, wordt Oorweg 

en deze gaat over in de Lesplaats. Doorrijden naar de parkeerplaats. Hier is een haventje met 

lage walkant, de instapplaats. 

Let op: door herinrichting van de wegen rond de afrit wijkt de tekening hier iets af.  

 

Vaarroute 

Vanaf de instap haventje uitvaren, hoogspanningslijnen onderdoor en dan rechtsaf. Langs de 

hoogspanningslijnen varen naar de andere kant van het "Weerwater". Bij het open stuk, rechts 

van je is de waterskibaan (leuk om even te kijken). Blijf links van de hoogspanningslijnen op 

het meer. Langs dit meer zijn verschillende zandstrandjes en rechts op het schiereiland is een 

uitkijktoren. Ga als je bijna aan de overkant bent linksaf. Links voorbij de grote flats is een 

brug. Ga deze brug (ziekenhuisbrug) onderdoor en je vaart de "Stadswetering" op. Een brede 

vaart van ± 20 m met veel bedrijfsgebouwen erlangs. Bij de spoorbrug zie je hoge gebouwen 

in een paarse kleur. Na vele bruggen wordt het voor de "Leeghwaterplas" weer groen en 

mooier. Op deze plas rechtdoor aanhouden, rechts langs twee eilandjes, naar de flats aan de 

overzijde. Bij de flats het houten bruggetje onderdoor, een grachtje op en je vaart langs de 

flats de gracht uit tot op een klein plasje. Recht oversteken naar de walkant en hier 

overdragen over het fietspad, ± 7 m. Daar is ook een klein plasje en hier naar rechts verder 

gaan. Je gaat 3 bruggen onderdoor en komt dan op het meer genaamd "Noorderplassen" en 

steekt het water over naar het bruggetje bijna recht voor je. Brug onderdoor, iets naar rechts 

en je komt op de "Hoge Vaart". Linksaf en ± 200 m verder het 1e vaartje linksaf. Verderop 

brug onderdoor en de vaart (die langs het meer loopt) uitvaren. Het is een mooi begroeid 

watertje, ± 25 m breed. Aan het eind vaar je na een betonnen brug het meer op. Volg de 

rechteroever ± 40 m van de kant i.v.m. grasvelden in het water. 

Op de "Noorderplassen" zijn vele zwemgelegenheden om heerlijk even te genieten op de 

strandjes bij de huizen. Als je verderop bolsters voor bootjes afmeren ziet ga je 100 m ervoor 

naar de kant en kun je in een afgescheiden soort sloot varen, tussen stenen dam en wal. 

Soms groeit er veel riet in dit slootje, je kunt er doorheen (maar voor hoelang?). Dan 1e 

doorgang linksaf het meer op omdat het leuke slootje verderop is dichtgegroeid. Nu de oever 

van het meer blijven volgen tot bij de huizen. Daar rechtsaf langs de oever en aan het eind 

linksaf de brug onderdoor de vaart in. Na de 2e brug is een sluisje. Hier aan linkerkant, bij 

kanosteiger overdragen ± 60 m over gras en aan andere zijde bij kanosteiger er weer in. De 

sluis doet het wel maar duurt erg lang. Het water heet nu "Parkwetering" en is een mooie 

gracht door een woonwijk. Verderop, voorbij de kruising, vaar je het Beatrixpark door met 

goede uitstapmogelijkheden. Hier is ook een speeltuin en zelfs met een kabelbaan. Het is hier 

mooi groen en ook een mooi stuk om te varen.  

Blijf deze vaart volgen, je gaat wat bruggen onderdoor en buigt naar rechts. Dan na de 

spoorbrug buigt het water naar links en aan het eind als je op een muur aanvaart, rechtsaf de 

baanbrug onderdoor de "Olstgracht" op. Hier kun je verderop, bij kanosteiger rechts, er 

eventueel even uit en een terrasje pakken bij een shoarmazaak, dit is net voor een hoge flat. 

Hierna kom je op het "Weerwater". Om de flat heen en rechteroever aanhouden, je vaart langs 

een strandje en langs de ingang van een haventje. Verder de kant volgend vaar je, bij de 

skibaan, het haventje in en iets verder naar rechts is de instapplaats. 

 

Samenvattend 

Een mooi tochtje over de weteringen en meren om Almere. Een best leuke route om te varen. 

2x overdragen (niet moeilijk). 

Kampeermogelijkheid bij de Noorderplassen en veel zwemstrandjes op de meren. 

Een MacDonald bij de instapplaats voor eten of drinken. 

Tochtlengte 15 km.  
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