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Muziekwandelingen in de Almeerse natuur
Wat is er leuker dan wandelen door Almeerse natuur gebieden onder leiding van 
een ervaren natuurgids en bovendien onderweg verrast worden door mooie 
klassieke muziek? Dat zijn de Muziekwandelingen van Goede Rede Concerten.

Op de muziekwandelingen gaan we op stap met een ervaren IVN-gids die van alles 
vertelt over het gebied, planten en dieren, de historie. Onderweg worden we op 
verschillende momenten verrast door miniconcertjes klassieke muziek. Harp, fluit, 
gitaar, accordeon, viool, het kan van alles zijn. Mooi repertoire, heerlijk om naar te 
luisteren. Wie er spelen? Dat is steeds een verrassing… 

Dit jaar is er nog meer variatie in het aanbod van de muziekwandelingen. Zo zijn sommige 
wandelingen wat langer en een enkele gaat over verharde paden, waardoor ook rolstoelen, 
scootmobiels en kinder wagens mee kunnen. Het maximum aantal personen per groep is 15, 
bij veel aanmeldingen maken we twee groepen.

Meer info en kaarten bestellen 
De prijs voor deelname verschilt per wandeling. De meeste zijn € 12,50 voor volwassenen, 
€ 10 voor IVN-leden en kinderen tot 12 jaar gratis. Kaarten bestelt u via onze website.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.goederedeconcerten.nl. Of bel 06-80140467. 

De muziekwandelingen zijn een initiatief van Goede Rede Concerten met vaste samenwerkingspartners 
IVN (Instituut voor Natuureducatie), Stad & Natuur en Staatsbosbeheer. Dit jaar wordt daarnaast ook 
samengewerkt met Camping Waterhout, Stichting Het-Flevolandschap en Wandelen in Flevoland.
Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Almere en Fonds Podiumkunsten.

Programma
zat 25 juni 2022 | 19.30 Midzomeravond Muziekwandeling  ca. 7,5 km
Wandeling door 3 natuurgebieden (Wilgenbos, Vaartsluisbos en Lepelaarplassen). 
zat 2 juli 2022 | 11.00 Kotterbos  ca. 5 km
Wandeling door het Kotterbos, een populierenbos in Almere Buiten. 
zon 28 aug 2022 | 11.00 Almere Haven Strand  ca. 4 km
Buitendijkse wandeling o.a. langs strand en Gooimeerdijk, onderdeel Zomer in Haven.
zon 4 sep 2022 | 11.00 Kromslootpark  ca. 3 km. Ook geschikt voor rolstoelen e.d.
Wandeling door zeer vogelrijk stadspark gekenmerkt door moeras, riet, vlieren en wilgen.
zat 29 okt 2022 | 19.30 Nacht van de Nacht-wandeling Vroege Vogelbos  ca. 3 km
Wandeling door een van de oudste en meest gevarieerde bossen van Almere.
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