
Geniet van het Almeerse water 

Almere is een waterrijke stad. Geniet met deze fietstocht van bijna 22 km van de diverse 

waterpartijen in en rond Almere.  

Het Weerwater 

Het Weerwater is ontstaan door zandafgravingen voor het oudste gedeelte van Almere, namelijk 

Almere Haven. Door deze afgravingen is het water dieper dan de andere wateren in Almere, de 

diepte is namelijk 7 meter. Je zal hiel vooral veel kreeften en mosselen vinden, maar soms zit er ook 

een dikke karper tussen!  

 

Beatrixpark 

In het Beatrixpark heb je een prachtig watertje en aan het einde ook een idyllisch eilandje met een 

kunstwerk erop. Je zou het heel misschien niet verwachten, maar het wemelt van het leven hier in 

het water. In deze wateren kan je de stekelbaars, snoekbaars, blankvoorn, de brasem, de kolblei, 

karper, snoek, de pos en sinds kort ook de zwartbekgrondel tegenkomen. De zwartbekgrondel is 

sinds een paar jaar te vinden in de Nederlandse wateren. De vis kwam via Oost-Europa via meren en 

rivieren ons land binnen en nu is het beestje overal te vinden. Deze vis brengt alleen wel veel 

overlast, omdat het de eitjes van andere vissen op eet. Dit doen ze in zulke maten dat er soms geen 

vissoort naast deze vis in een meer te vinden is. Gelukkig zal dat hier niet snel het geval zijn, want de 

snoekbaars zit ook in het water hier en die lust wel een zwartbekgrondel! Nog een uitheemse soort 

die hier te vinden is, is de beruchte Amerikaanse rivierkreeft. Overdag zal je ze niet zo snel zien, 

maar als je in het donker tussen het riet gaat schijnen met een zaklamp zul je de roze oogjes zien 

oplichten.  

 

Almeerderstrand  

Het strand heeft een geleidelijk aflopende bodem en een drijflijn wat het geschikt maakt voor 

gezinnen met kinderen. Het strand ligt aan het IJmeer wat een randmeer is tussen de provincies 

Noord-Holland en Flevoland. Het IJmeer is wel 70.000 hectare groot en heeft een gemiddelde diepte 

van 3.9 meter, minder diep dan het Weerwater dus. In het IJmeer liggen in totaal 11 eilanden, zoals: 

De Drost, Hooft, Pampus, Vuurtoreneiland en Warenar. Het meer is ontstaan nadat de Afsluitdijk de 

Zuiderzee in 1932 afsloot van de Noordzee. Na de afsluiting veranderde de zoute Zuiderzee in het 

zoete IJsselmeer. Over het IJmeer trekken veel vogels, waardoor het een geschikte plek is voor 

vogeltellingen.  

 

Kromslootpark 

Dit park speelt een grootte rol voor water en dier! Het is namelijk een moerassig gebied, omdat 

Staatsbosbeheer het waterpeil hier expres hoger houdt. Dit zorgt ervoor dat het veel andere soorten 

aantrekt die je normaal gesproken niet tegenkomt. Denk hierbij aan de watervogel genaamd de  

roerdomp of zoogdieren zoals de otter en de bever!  

Wil je meer weten over het project Almere meet water? Kijk dan hier:  

https://www.stadennatuur.nl/projecten/almere-meet-water.html 

 

https://www.stadennatuur.nl/projecten/almere-meet-water.html

