Toelichtende beschrijving toekomstige Natuurboulevard Almere
Naar aanleiding van haar 20 jarige bestaan heeft Natuur en Milieu Flevoland in 2006 een visie
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voor Almere opgesteld voor 2026 : de duurzame stad van Nederland. Almere heeft een sterke
identiteit waarin bewoners zich herkennen: duurzaam en leefbaar met ruimte voor beleving van
water en natuur. Zo is er meer water de stad ingehaald en is het uiterlijk van de dijk veranderd.
De kust van Almere is een prachtige natuurboulevard geworden met binnen- en buitendijkse
oeverontwikkelingen. Nieuwe natuurwaarden in het water en op het land zorgen voor een grote
ecologische en recreatieve betekenis voor Almere en de regio. De natuurboulevard Almere is
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tevens een verdere uitwerking van ‘De Vlinderstrik’ zoals Natuur en Milieu Flevoland deze in
2007 lanceerde samen met andere milieufederaties, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
als uitdagend groen perspectief voor de Noordvleugel van de Randstad (de Metropoolregio
Amsterdam).

Een wandeling langs de natuurboulevard Almere: gaat u mee?
De natuurboulevard is een ontmoetingsplek voor land en water, natuur en recreatie, voor vogels,
zoogdieren en wandelaars. Een brede strook die Almere door het water in contact brengt met het
‘oude land’. Via een logisch en veilig netwerk van fiets- en wandelpaden kunnen bewoners en
bezoekers van Almere genieten van de Natuurboulevard. Een gebied waar mens en natuur elkaar
kunnen vinden. Een gebied waar rust en ruimte is voor natuur maar die ook voldoende en uitdagende
recreatie biedt. Wat ziet u wanneer u van de Oostvaardersplassen richting de Stichtse Brug over de
natuurboulevard wandelt?
Van achter wildroosters ziet u grazende konikspaarden, heckrunderen en edelherten, die trots door
de Oostvaardersplassen (1) rondstruinen en er voor zorgen dat het karakteristieke landschap
behouden blijft. Via een brede ecologische verbinding (2) wandelt u van de Oostvaardersplassen
naar de Lepelaarplassen. Dankzij deze verbinding hebben kleine zoogdieren, vissen en amfibieën een
groot uitwisselingsgebied verkregen. De bunzing, de snoek en de kleine watersalamander kunnen
zich van het ene gebied naar het andere verplaatsen.
Als bezoeker van de Lepelaarplassen, een wetland (3) van internationaal belang, geniet u van ruim
90 verschillende soorten broedvogels, waaronder natuurlijk de lepelaars zelf en de aalscholvers. De
vogels hebben geen last van de nieuwsgierige recreanten die de afgelopen jaren in aantal zijn
toegenomen, want ze kunnen hun toevlucht zoeken in de brede vooroever (4) voor de
Oostvaardersdijk. De vooroever is 1 km breed en bestaat uit rietmoeras, slikplaten en golfbrekers.
Diverse vogels kunnen er rusten, broeden en ruien. Voor vissen biedt het een geschikte paaiplaats.
Bent u een echte natuurliefhebber dan kunt u hier zelfs een kijkje nemen door mee te varen op een
fluisterboot of voorzichtig rond te peddelen in een kano.
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Alle natuurgebieden, met elk hun eigen karakter, zijn door ecologische verbindingen met elkaar
verbonden en vormen zo een robuuste ecologische structuur. Zo wandelt u ook door de ecologische
verbindingszone (5) tussen de Lepelaarplassen en het Kromslootpark. Onderweg ziet u, als u stil
genoeg bent, ringslangen, bevers en visotters die weer een ruim leefgebied hebben gekregen.
Maar niet alleen voor dieren en recreanten is de Natuurboulevard aantrekkelijk. In de Natuurboulevard
is ook ruimte voor waterberging uit het IJmeer. Halverwege de ecologische zone tussen de
Lepelaarplassen en het Kromslootpark wilt u even door Almere Pampus wandelen, maar al snel komt
u erachter dat u hier een bootje moet nemen. Er is een nieuw watergebied (6) ontstaan. Er is een
nieuwe, veilige dijk gebouwd en de oude dijk is doorbroken. Het nieuwe land is weer teruggegeven
aan het water met verrassend resultaat. Dit nieuwe watergebied heeft kansen gebracht voor
vernieuwende architectuur in aantrekkelijke natuur. U ziet drijvende koepelwoningen in het water en
zonnewoningen aan het water die zijn gebouwd volgens de Cradle to Cradle filosofie (de Almere
Principles) en door hun oriëntatie, van laagbouw langs de kust tot hoogbouw meer landinwaarts, een
frisse en luchtige aanblik geven. U bent omringd door ontwikkelaars, cultuurfanaten en
natuurliefhebbers die van heinde en verre hier naar toe komen om te zien hoe de functies wonen,
water en natuur elkaar hebben versterkt.
Na een boeiende vaartocht langs mooie huizen, stukken oude dijk en natuurontwikkeling gaat u weer
aan wal. U bent een zonaanbidder? Wandel dan naar één van de strandjes langs de IJmeerdijk om
eens lekker van de zon te genieten. Door de afwisseling met rietvelden hebben deze strandjes een
eigen karakter dat past in het Flevolandse landschap. Wanneer het geen strandweer is wandelt u
verder langs de kust naar jachthaven Marina Muiderzand (Almeerderzand) (7). Hier kunt u uw
vaardigheden in het kite-surfen en jetskiën testen. Later in het jaar kunt u een of meer van de
spetterende evenementen in deze haven te bezoeken.
Moe van het surfen, vervolgt u uw wandeling naar wat rustiger oorden langs het water. Voorbij de
Hollandse Brug ziet u in het water één van de vele gebieden die de onderwaternatuur (8) versterken
en aansluiten op het groen op het land. Deze gebieden zijn een onderdeel van een robuust ecologisch
systeem, welke Almere verbindt met het oude land. Recreatie hier is dan ook zeer extensief, hier dus
géén kite-surfers en jet-skieërs
Na een lange dag vol belevenissen in de Natuurboulevard komt U tenslotte aan in Almere Haven (9),
een geliefde aanmeerplek voor recreanten van het oude land, die met hun boot het IJmeer/
Markermeer verkennen. Leuke kroegen en uitstekende restaurantjes geven de jachthaven een
gezellige, ouderwetse havensfeer in een modern jasje. Het was een mooie en indrukwekkende route,
de Natuurboulevard Almere. Proost!
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