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De grootste verrassing van het rondje Gooimeer is de 
fi kse hoeveelheid onvervalste natuur die elk gat tus-
sen de stedelijke bebouwing op effi ciënte wijze heeft 
opgevuld. Bos en strandjes zijn de hoofdingrediënten, 
dus: zwemkleding mee als het kwik boven de 25 graden 
stijgt. Huizen en Naarden Vesting zijn een genot om 
te zien vanwege de originele architectuur. Bovendien 
wordt de inwendige mens verwend op het terras van 
Theehuis het Eksternest en kun je de fi etstassen op de 
biologische markt van de Stadsboerderij Almere moei-
teloos vullen met vers brood, ossenworst, Kemphaan-
bier, crêpes en polderhoen.

Naar de witte Marchigianakoeien en de biolo-
gische markt van Stadsboerderij Almere

‘Dit is de verrassendste fi etsroute tot nog toe’, zei fotograaf 
Giel Tange na afl oop van het rondje Gooimeer. ‘Dat had ik niet 
gedacht van een route onder de rook van Almere.’ 
De kaart toont bebouwing met stroken bos ertussenin. In de 
praktijk is deze ruime opzet van Almere prima gelukt: het is 
geen compacte stad met louter gebouwen geworden, maar 
een groene stad met veel natuur tussen de woonwijken. In 
de zomer is er lekker veel schaduw, in de lente schijnt de zon 
door de teergroene blaadjes en in de herfst knallen de kleuren 
van de bomen. Wat wil een mens nog meer. 
Natuurlijk is er ook een klein nadeeltje aan deze tocht: de 
route is 40 kilometer en inkorten kan niet als je naar de 
Stadsboerderij wilt.

Praktische informatie
Start-/eindpunt: Gratis P Golfbaan Naarderbos, onder-
aan afslag 1 Muiderberg van de A6 (afslag nemen, richting 
Naarderbos en meteen LA door een hek, naar het golfterrein, 
rechts parkeren). Of de gigantische gratis P bij knp 75, bij de 
brug van de A27 over het Gooimeer, Stichtseweg, Huizen.

Parkeren: Gratis P Golfbaan Naarderbos; gratis P bij knp 75.

Naar de route: Parkeerplaats golfbaan RA verlaten, onder 
viaduct door en LA richting knp 26 i.p.v. 25 (hier komen twee 
niet op elkaar aansluitende fi etsroutenetwerken samen).

Knooppuntennetwerk: De route loopt via twee verschillende 
fi etsroutenetwerken, die niet overal goed op elkaar aansluiten. 
Zie de Routebeschrijving.

Kaart: ANWB Fietskaart 1:50.000, nr. 11 Utrecht oost, ’t Gooi 
& Heuvelrug.

Biologisch adres: • STADSBOERDERIJ ALMERE, Kemphaanpad 
14, Almere, www.stadsboerderijalmere.nl. Boerenmarkt za 
9.30-13 uur; vleesverkoop vr/za 13-17 uur; educatieve culi-
naire activiteiten (b.v. kinderkookcafés); kookworkshops.

Gedeeltelijk biologisch: • STADSLANDGOED DE KEMPHAAN, 
Kemhaanpad 2, Almere, www.kemphaan.nl. Landgoedwinkel 
open: ma-za 10-17 uur, zo 12-17 uur. Ook horeca.

Horeca, gedeeltelijk biologisch: • Er is voldoende (niet-
biologische) horeca in Huizen en Naarden Vesting.
• Mijn favoriet, tussen knp 33 en 78: THEETUIN/SPEELBOS HET 
EKSTERNEST, Muiderweg 10, Almere, www.eksternest.nl. Open: 
ma-vr 10.30-16.30 uur, za/zo10.30-17 uur. O.a. voor heerlijke 
biologische kroketten en Eksternest-appeltaart; Met WCO2-
neutrale toiletten met een gesloten kringloop!
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Kemphaanbier 
Tripel; zalmbroodje 
bij het Eksternest; 
het Eemmeer bij 
knp 99; en het 
zwemstrand bij het 
Weerwater.

FIETSROUTE 14. FLEVOLAND EN NOORD-HOLLAND, TUSSEN MUIDERBERG, ALMERE EN HUIZEN
 40 km  3 uur  Bos, polders, water

NOORD-HOLLAND 
EN FLEVOLAND

LEGENDA

Bos, polders, 
water

40 km

3 uur

knp      =  fi etsknooppunt
LA       =  linksaf
RA       =  rechtsaf
RD       =  rechtdoor
ri         =  richting
P25347 = ANWB-paddestoel 25347
Y         =  richtingbord
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Het landschap
De tocht begint op de gratis P 
van Golfbaan Naarderbos en 
duikt aan de overkant van de 
brug over het Naardermeer 
het bochtige Blanchardpad 
op. Langs nieuw bos en stru-
weel scheer je langs de be-
bouwde kom van Almere-Ha-
ven, maar daar is nauwelijks 
iets van te merken. Midden in 
het Vroege Vogelbos – waar 
kinderen allerlei spannende 
dingen kunnen doen – staat 
restaurant en theetuin het 
Eksternest. Biologisch en 
streekproducten staan hoog 
in het vaandel, maar dat is 

niet de enige reden waarom 
een pauze hier aan te raden 
is. De Eksternest-appeltaart 
is overheerlijk, evenals de 
koffi e en de gedroogde Par-
maham met gemengde sla en 
meloen.
Bij mooi weer komt zwem-
kleding goed van pas op 
het zwemstrand van het 
Weerwater. Het uitzicht op 
de moderne architectuur 
van Almere aan de overkant 
van de plas is trouwens ook 
niet verkeerd. Iets verderop 
liggen de Stadsboerderij en 
de Kemphaan naast elkaar. 

De Kemphaan is grootscha-
lig, het assortiment is deels 
biologisch. De Stadsboerderij 
Almere – het doel van deze 
heerlijke fi etstocht – is klein-
schalig, biologisch-dynamisch 
en berengezellig met zijn 
witte koeien, de boerenmarkt 
en de boerderijwinkel. Het 
is nog een heel eind fi etsen 
naar het eindpunt, maar er 
zijn onderweg picknickbanken 
genoeg waar je alvast een gat 
kunt slaan in de ingekochte 
lekkernijen.
Zwemmers kunnen bij de 
grote parkeerplaats bij 

knooppunt 75 opnieuw het 
water in duiken. De route 
door Huizen is verrassend 
genoeg prachtig vanwege 
de originele bouwstijl. Door 
geurend bos dat duidelijk 
ouder is dan het nieuwe woud 
rond Almere, bereik je het 
intieme Naarden Vesting. Gek 
genoeg is het laatste stukje 
langs de golfbaan het minst 
mooi: geen fi jn fi etspad, te 
veel verkeer. Een kniesoor die 
daarop let na 38 prachtige 
fi etskilometers.

Stadsboerderij Almere
Een gesloten kringloop is belangrijk op een biologisch-dynami-
sche boerderij. Dat betekent ondermeer dat de mest voor de 
akkers van de eigen dieren komt, in het geval van de Stads-
boerderij van de witte Marchigiana-koeien. ‘Het was liefde op 
het eerste gezicht met dit Italiaanse koeienras’, lacht Tineke 
van den Berg. ‘De dieren produceren lekker vlees, hebben een 
prettig karakter en zorgen goed voor hun kalveren. Zijn het 
geen beauties?’

Het vlees is een goed bijproduct, maar het allerbelangrijkste 
is de mest. De meeste koeien grazen van mei tot november 
in het Hulkesteinsebos, waar ze 500 hectare natuurterrein tot 
hun beschikking hebben. Maar in de potstal staan ook altijd 
een paar koeien en kalveren. Die stal roept veel vragen van 
klanten op die het zielig vinden dat de koeien in de drek staan. 
‘Het composteringsproces vindt alleen plaats als de verhouding 
tussen stro en mest goed is’, legt Tineke uit. ‘Zolang de koeien 
een droog ligbed op een laag stro hebben, is het prima. 

Onze koeien zijn kerngezond en hebben geen problemen aan 
hun poten.’ Tineke en haar partner Tom Saat vinden het be-
langrijk om de stad en het platteland met elkaar te verbinden. 
Steeds meer kinderen en volwassenen hebben geen idee hoe 
hun voedsel wordt geproduceerd. ‘Wij willen eraan bijdragen 
dat dat verandert. Daarom organiseren we onder andere kook-
lessen voor kinderen van de basisschool, het Kinderkookcafé. 
Voor middelbare scholieren hebben we Food Roots, over de 
herkomst van ons voedsel, en studenten kunnen een kook-
workshop Koken op kamers volgen’, legt Tineke uit.

Steeds meer Almeerders vinden hun weg naar de biologische 
markt op zaterdag, waar een ruim assortiment te koop is. Van 
groenten en vlees tot afwasmiddel en shampoo, en van noten 
en Italiaanse kaas tot biologische katoen. ‘Kom maar eens 
langs. Ook als het regent is het gezellig, want dit is de enige 
overdekte biologische markt van Nederland’, zegt Tineke.

Stadsboerde-
rij Almere

Brug over het Gooimeer; natuur bij Alme-
re; het kronkelende fi etspad tussen knp 
31 en 33; insectenhotel bij de Stadsboer-
derij; de potstal en de Italiaanse koeien 
van de Stadsboerderij.

Rechts Tineke van den 
Berg van de biologisch-
dynamische Stadsboer-
derij Almere.
Links de Marchigiana-
koeien in hun potstal.
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