
Loslopen in speciale gebieden
In de speciale losloopgebieden kan uw hond wel 

naar hartenlust rennen, spelen met andere hon-

den en snuffelen. Maar let op: er leven ook ande-

re dieren in het bos, houd uw hond dus goed 

in de gaten en corrigeer hem als hij de rust van 

andere dieren verstoort. Medewandelaars zijn 

trouwens ook niet altijd gediend van loslopende 

honden. Veel kinderen en volwassenen zijn er 

zelfs bang voor. Vooral als ze tegen hen opsprin-

gen. Wilt u daar rekening meer houden? 

Waarom aanlijnen?
De meeste dieren zijn bang voor honden. Dat is 

niet zo vreemd. Als honden tijdens hun snuffel-

tochten van het pad af gaan, komen ze al gauw 

reeën, voedsel zoekende of broedende vogels 

of andere dieren op het spoor en willen er ach-

Met de hond de natuur in
Alles over loslopen en aanlijnen bij Staatsbosbeheer in Almere

Uw hond aan de lijn. We vragen het 

niet zomaar.

Wandelen met de hond in de natuur of uw dagelijkse rondje om uw viervoe-

ter uit te laten. Wat is er heerlijker voor u en uw hond als de hond daarbij 

ook lekker los kan lopen? Maar dat kan helaas niet overal. Ter bescherming 

van de planten en dieren zijn veel natuurgebieden van Staatsbosbeheer alleen 

toegankelijk op wegen en paden. Dat geldt voor u, maar zeker ook voor uw 

hond. Als de honden hun gang kunnen gaan, pakt dat namelijk niet altijd zo 

goed uit voor andere dieren. Daarom vragen wij u uw hond aangelijnd te hou-

den in een groot deel van de Almeerse bossen. Sommige gebieden zijn zelfs 

helemaal verboden voor honden, maar er zijn ook speciale losloopgebieden.



ter aan. De dieren schrikken en vluchten met mogelijk 

nadelige gevolgen. Stress zonder dat u daar iets van 

merkt. Boswachters worden regelmatig geconfronteerd 

met door honden doodgebeten dieren. U bent welkom 

bij Staatsbosbeheer, buiten de losloopgebieden altijd 

met uw hond aangelijnd.

Waarom zijn sommige delen  
verboden voor honden?
Sommige gedeelten van onze natuurgebieden zijn 

verboden voor honden. Dit kan verschillende redenen 

hebben. 

In een bepaald gebied lopen schapen of ander vee. Dit 

gaat vaak niet goed samen met honden. De dieren kun-

nen schrikken van honden of erger de honden kunnen 

achter het vee aanrennen of zelfs ernstig verwonden. 

Dit is niet altijd met kwade bedoelingen, maar dit kan 

ook uit speelsheid zijn.

Ook als er in de winter geen vee loopt in het bepaalde 

gebied, dan is het gebied nog gesloten voor honden.  

Je ziet dan dat bijvoorbeeld reeën het gebied gebruiken 

als rustgebied en om juist mensen met honden te ont-

wijken.

Voor onze speelbossen en stranden geldt ook dat deze 

gesloten zijn voor honden. Kinderen moeten vrij kun-

nen spelen en rondrennen in deze gebieden, zonder 

dat er honden achter hen aan komen rennen om met 

hen te spelen. Daarnaast is het ook niet fijn om tussen 

de uitwerpselen te moeten spelen of recreëren.

Hondentrainingen
Op diverse locaties in onze gebieden worden honden-

trainingen gegeven. Om te mogen trainen met honden 

is een overeenkomst met Staatsbosbeheer nodig. Wilt 

u hier meer over weten, neem dan contact op met ons 

Buitencentrum Almeerderhout.

 

Waar naar toe met de hond?
In de natuurgebieden van Staatbosbeheer in en rond 

Almere zijn verschillende mogelijkheden voor u en uw 

hond. Let op de borden bij de ingang van het natuur-

terrein. Hier staat altijd de actuele regelgeving over de 

toegang tot het gebied.

Op de kaartjes vindt u drie soorten gebieden:

- Niet gearceerd: honden aan de lijn

- Blauw gearceerd: losloopgebied voor honden

- Rood gearceerd: verboden voor honden

In het terrein geven de bruine bordjes van 

Staatsbosbeheer aan wat wel en niet mag.

Kathedralenbos
Dit bos dankt haar naam aan de twee groene 

replica’s op ware grootte van de kathedraal in het 

Franse Rheims. Ze vormen het bekendste en groot-

ste bouwwerk van kunstenaar Marinus Boezem. Één 

‘kathedraal’ bestaat uit een grondvlak van gras, uit-

gespaard in het bos. De andere geeft met Italiaanse 

populieren de pilaren van de kathedraal weer.

Cirkelbos
In het Cirkelbos, een ontwerp van landschapsarchi-

tect Christiaan Zalm, onderbreken cirkels de rechte 

lijnen van het jonge polderbos. Door het Cirkelbos 

stroomt de eerste echte beek van Flevoland, de 

Gooimeeerbeek, gevoed met kwelwater uit het 

Gooimeer. In dit bos ligt ook het museumbos, met 

enkele kunstobjecten van stichting Bosland.

boden voor honden. Aan de rand van het gebied is 

een parkeerplaats. Vanaf deze parkeerplaats loopt u 

ook het Beginbos in.

Beginbos en Vroege Vogelbos
Het Vroege Vogelbos, aangeplant in 1974 vormt een 

deel van het Beginbos, in het bos ligt theeschenkerij 

het Ooievaarsnest.

Waterlandsebos
U vindt hier de meeste recreatieve voorzieningen, 

met als centraal punt Stadslandgoed de Kemphaan. 

Het is een heerlijk gebied om te wandelen maar ook 

om te fietsen.

Watersnipweg en Leeuwerikweg
Dit is het gebied dat begint bij de Watersnipweg en 

eindigt bij de Vogelweg. 

Meer over de gebieden

Strand 
Vanaf de parkeerplaats Almeerderzand loopt u in 

de richting van de Hollandsebrug en  komt u via het 

fiets/wandelpad op het hondenstrand. Hier mag uw 

hond het hele jaar door los lopen. Op de rest van 

het Almeerderstrand en het Zilverstrand mag dit 

alleen tussen 1 oktober en 1 april.

Muiderbos 
Parkeren kan op de parkeerplaats bij het 

Almeerderstrand.

Kromslootpark
Hier lopen schapen die de grote berenklauw in 

bedwang houden. Het Kromslootpark is daarom ver
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Meer informatie?

Staatsbosbeheer Buitencentrum Almeerderhout

Kemphaanlaan 4

1358 AG Almere

036-5384416

almeerderhout@staatsbosbeheer.nl

Hond kwijt of gevonden?

Indien u een hond vermist of gevonden heeft, kunt het 

beste meteen contact opnemen met de meldkamer van 

de Dierenambulance Almere, telefoonnummer: 088-

8113340.

Lukt dit niet, bel dan één van de volgende nummers:

Politie 0900 - 8844

Dierenasiel Almere 088 - 2002100 

www.dierenasielalmere.nl
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