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Aanrijroute  Instappunt: FL4 Almere - Blocq van Kuffeler 

Op de A6 afrit 2 Muiderzand. Langs Muiderzand de N701 volgen naar Blocq van Kuffeler. Daar 

de sluisbrug over en dan 500 m verder 1e weggetje linksaf (Silokade). Op dit weggetje 

(doodlopend) is bij een trailerhelling met steigertje een goede instap en parkeerplaats. 

 

Vaarroute 

Hier vandaan iets naar rechts oversteken, binnenhaven uitvaren en linksaf het Markermeer 

op. Nu de stenen walkant (Oostvaardersdijk) volgen. Langs de visstokken, ongeveer 5 km, 

dan langs de strekdam van Pampushaven, die 3 km lang is. Vandaar de bocht om van 

Muiderhoek en 5½ km verder over het IJmeer kom je uit bij jachthaven Muiderzand met zijn 

flats aan het water (goed oriëntatiepunt). Daar net voorbij is het grote Muiderzand, een goed 

rustpunt. Er is een restaurant met terras en hier kun je even pauzeren.  

Vanaf hier schuin naar links varen naar de doorgang, onder de hoogspanningslijnen door en 

de brug van de A6. Nu linkeroever aanhouden, hier vaar je langs een strand, het 

Zilverstrand. Linkeroever volgen langs de stenen Gooimeerdijk en 4½ km verder krijg je in 

een hoek bij een in het water uitstekend stuk land een zandstrand.  

 

Wijziging: de route op de kaart vanaf dit zandstrand (met overdraging O.V.D.) door Almere 

Haven naar het Weerwater is niet meer mogelijk wegens verbreding van de A6 en aanleg van 

de Floriade. Met dank aan Jan Derriks van KV Aquavite voor het melden van de wijziging. 

 

Volg de gestippelde route via de jachthaven naar de sluis (bediening op afspraak en kost 

enkele euro's). Uitstappen bij de jachthaven is wat lastig, botensteigers zijn wat hoog. 

Overdragen naar goede kanosteiger achter de sluis rechts. Volg nu de vaart circa 2 km en 

circa 7 bruggen. Bij de splitsing (rechts is een aanleghaventje) linksaf, dit is ongeveer 400 m 

voor de kasteelruïne. Er volgt een zelfbediening sluisje en je gaat de snelweg onderdoor.  

Hierna kom je op het Weerwater, volg de rechteroever. Rechts is een zandstrandje en links 

daarvan op het schiereiland is een uitkijktoren. Aan het eind van het Weerwater rechts van 

de grote flats is een brug. Ga naar deze brug (ziekenhuisbrug), er onderdoor en je vaart de 

Stadswetering op, een ongeveer 20 m brede vaart met veel bedrijfsgebouwen erlangs. Bij de 

spoorbrug staan hoge gebouwen met paarse kleur steen. Je gaat vele bruggen onderdoor en 

tot de Leeghwaterplas is het allemaal groen en dus veel mooier. Op deze plas rechtdoor 

aanhouden naar de flats aan de overzijde. Bij de flats het houten bruggetje onderdoor een 

grachtje op en je vaart langs de flats. Deze gracht uitvaren tot op een klein plasje en vaar 

rechtdoor naar de wal. Hier overdragen naar de andere zijde van het fietspad (7 m). Daar is 

ook een klein plasje, hier erin en verder gaan. Je gaat 3 bruggen onderdoor en vaar het meer 

op genaamd Noorder Plassen en steek het water over naar het bruggetje bijna recht voor je. 

Brug onderdoor, iets naar rechts en je vaart de Hoge Vaart op, linksaf. Je vaart verderop 

langs een zijkanaal, weer een stuk verder op de splitsing (is een aanlegstrook voor bootjes) 

hou je rechts aan, links gaat naar de sluis. Aan het eind links ná het hek uitstappen. Hier de 

kano laten liggen, naar de dijk lopen en de auto ophalen bij de instapplaats, of met de kano 

op de kanokar naar de auto lopen.  

 

Samenvattend 

Groot water met altijd de kant vlakbij, mooie zandstranden, de meren van Almere en de 

parkachtige grachten, een mooie gevarieerde route. Tochtlengte 31 km. 

Niet varen met harde wind boven windkracht 3-4. 

1x overdragen, kanokar.  Versie 2020 

 

Veiligheid 

De tocht gaat over groot water, dit is geen vaarwater voor beginners. Zorg voor geschikte 

grootwateruitrusting, draag een zwemvest en houd rekening met de weersverwachting.  
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