
RONDJE ALMERE-BUITENVAART 
 
Beste bezoeker,  
 
Wat leuk dat u belangstelling toont voor het gebied Almere-Buitenvaart. In dit gebied zijn ongeveer 
40 bedrijven gevestigd. Het gebied is bijzonder door de grote diversiteit aan bedrijven.  
 
Tijdens de jaarlijkse Kom in de Kas dag is het mogelijk om de bedrijven te bezoeken. Helaas kon Kom 
in Kas dit jaar niet doorgaan. Om toch een indruk te krijgen van wat er hier allemaal gebeurt, is het 
mogelijk om op eigen gelegenheid het gebied te verkennen. Per fiets of met de auto. U kunt dit naar 
eigen inzicht doen of u kunt deze route volgen. 
 
De meeste bedrijven zijn niet toegankelijk voor particulieren, maar vaak biedt men wel hun 
producten aan in een winkeltje of kraampje aan de weg. Op twee locaties is het mogelijk om een 
kopje koffie te drinken.  
 
U start bij ONZE volkstuinen. Hier ontmoet u honderden ‘kwekers’, want zo worden de klanten van 

ONZE genoemd. Zij kweken allemaal hun eigen groenten. Veelal zijn dit tropische gewassen. Loop 

gerust een rondje en spreek de mensen aan om hun verhaal te horen. Bij terugkomst in de 

verkoopruimte kunt u het toilet bezoeken of een kopje koffie drinken. U kunt hier ook de groenten 

kopen die in deze kas worden geteeld.  

U gaat het erf af en dan links de weg op, bij het kruispunt steekt u over. Na 50 meter aan u linker 

kant vindt u STRICKER ROZEN. Zij kweken en verkopen rozen aan particulieren. Loop gerust binnen.  

U vervolgt de weg rechtdoor, bij het kruispunt gaat u eerst rechts om bij indoor mountainbike, loop 

gerust even naar binnen en kijk wat u hier kunt doen.  

Als u klaar bent, rijdt u het erf af en gaat u rechtsaf terug naar het kruispunt, hier gaat u rechtdoor. 

Het tweede bedrijf aan uw rechterkant is Alga Spring. Hier kweekt men zoutwateralgen. In verband 

met hygiëne kunt u hier helaas niet naar binnen.  

Fiets de weg helemaal uit. Links ligt een stuk bufferbos tussen de kassen en de Oostvaardersplassen. 

In de winter staan de herten hier tot aan het hek voedsel te zoeken.  

Fiets tot aan het grote kruispunt, steek deze voorzichtig over en ga gelijk rechts het fietspad op. Na 

het bos ziet u links een kwekerij waar ze Stephanotis oftewel bruidsbloem kweken.  

Fiets het fietspad af tot het einde en ga naar links. U fietst nu weer op de weg. De derde kwekerij aan 

uw linkerkant is één van de eerste kwekerijen die begonnen is met caravans te stallen in de moeilijke 

tijden ongeveer 10 jaar terug. Zo is er toch een goede oplossing gevonden om verloedering in het 

gebied tegen te gaan.  

Fiets de weg door en ga met de weg mee naar links. Na 200 meter ziet u rechts ‘HET KERSEN 

BOERTJE’. In deze kas stonden vroeger rozen, maar tegenwoordige worden hier kersen geteeld. In de 

zomermaanden zijn er helaas geen kersen meer, maar door de gevel kunt u de bomen zien staan. 

Kom vooral volgend voorjaar terug voor heerlijke kersen.  

Aan het einde van de weg gaat u naar rechts, dus niet met de weg mee maar rechts het fietspad op. 

Aan het eind gaat u links. Dit is een lang fietspad, als u het uitfietst staat u in het centrum van 



Almere-Buiten. U gaat echter de eerste weg links en na 300 meter weer naar rechts. U kunt hier nog 

een stukje rechtdoor fietsen dan komt u langs een Calla kweker. Het volgende bedrijf is 

Rozenkwekerij Termeulen met een Rozen automaat waar u 24/7 rozen kunt kopen.  

Fiets de weg terug om de route te vervolgen, ga links op het kruispunt. Volg de weg en u passeert na 

de bocht het bedrijf Aqua Grow, hier wordt voornamelijk sla op water gekweekt. In het stalletje vindt 

u de producten die hier gekweekt worden.   

Als u doorfietst tot het kruispunt dan gaat u naar rechts. Over de brug die over het water loopt dat 

het water uit de Oostvaardersplassen haalt gaat u de eerste weg rechts. Aan uw linker kant zit 

Kwekerij Almere. Hier worden tuinplantjes gekweekt en verkocht, het is een aanrader om hier even 

binnen te gaan kijken.  

Als u hier klaar bent gaat u het erf af en naar links. Na 500 vindt u aan uw linkerkant zorgkwekerij 

‘WEET HOE JE LEEFT’ , een heel leuk bedrijf, waar men een winkel heeft en een gezellig terras. U 

wordt hier ook altijd vriendelijk geholpen.  

Bij het verlaten gaat u linksaf het erf af. Aan het einde van de weg vervolgt u de weg mee naar links. 

Als u doorfietst tot de volgende bocht ziet u nog net het recreatiebedrijf Gladiator Sport, u kunt hier 

o.a. paintballen.  

Volg de bocht naar links. Aan het einde bent u weer bij ONZE volkstuinen. Hier kunt u nog gebruik 

maken van het toilet.  

Een rondje Buitenvaart is eventueel goed te combineren met een fietstocht of wandeling door de 
Oostvaardersplassen. Op onderstaand kaartje zijn een aantal wandelroutes te zien die grenzen aan 
het glastuinbouwgebied Buitenvaart. Glastuinbouwgebied Buitenvaart is hier geel gemarkeerd. Kijk 
voor meer informatie op de website van Staatsbosbeheer: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oostvaardersplassen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wens u veel plezier tijdens het verkennen van ons gebied en nogmaals bedankt voor uw 
belangstelling. 
 
Ron van Zwet, oprichter en eigenaar van ONZE volkstuinen 
 
 

https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oostvaardersplassen


ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE BEDRIJVEN 
 
ONZE volkstuinen 
Adres: Hugo de Vriesweg 10, Almere  
Open: 7 dagen per week, van 9.00u tot 17.00u 
 

 
 
Bij ONZE volkstuinen ontmoet u honderden ‘kwekers’ want zo worden de klanten van ONZE 
genoemd. Zij kweken allemaal hun eigen vaak bijzondere groenten. Vaak zijn dit tropische gewassen, 
zoals sopropo, kouseband en tajerblad. Maar natuurlijk worden hier ook Hollandse groenten geteeld. 
Loop gerust een rondje en spreek de mensen aan om hun verhaal te horen. In de verkoopruimte kunt 
u groenten kopen, die in de kas zijn geteeld.  Ook kunt u hier het toilet bezoeken of een kopje koffie 
drinken. 
 
STRICKER ROZEN 
Adres: Hugo de Vriesweg 6, Almere 
Open: maandag tm zaterdag, van 7.00u tot 17.00u. Zondag gesloten. 
 

 
 



Jan en Remco Stricker hebben een moderne rozenkwekerij die gespecialiseerd is in het kweken van 
grootbloemige rozen van hoge kwaliteit.  De rozen worden hoofdzakelijk voor de export geteeld, 
maar ook als particulier bent u hier van harte welkom. U kunt hier terecht voor een mooie verse bos 
Nederlandse rozen die ook nog eens milieuvriendelijk gekweekt zijn.  
 
Kwekerij Termeulen Roses 
Adres: H.W. Heinsiusweg 7, Almere 
 

 
 
U kunt hier 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht om een bos rozen te kopen bij de 
rozenautomaat. Hier kan alleen betaald worden via contactloos pinnen. De rozen zijn vers en staan 
gekoeld in een vaas met water, zodat de kwaliteit gegarandeerd is. 
 
Kwekerij Almere 
Adres: Linnaeusweg 7, Almere 
Open: ma-vr 9.00u-17.30, za 11.00u-16.00u, zo gesloten 
 

 
 
Naast zomerbloeiers heeft Kwekerij Almere ook steeds meer vaste planten, kruiden, violen en andere 
najaars- en voorjaarbloeiers in het assortiment. Ook kunt u hier uw mediterrane planten stallen die 
in uw tuin de winter niet overleven. Kwekerij Almere is een echt plantencentrum waar gewerkt 
wordt met liefde voor de planten en waar u nog advies kunt krijgen van de kweker. 
 
 
 



Aqua Grow 
Adres: H Heukelsweg 5 
 

 
 
Bij Aqua Grow wordt er sla en kruiden geteeld op water. De planten groeien op water en worden 
gevoed met uitwerpselen van vissen. Het is een gesloten systeem zonder verspilling waar op heel 
efficiënte wijze wordt geproduceerd, zonder dat er schaarse grond nodig is. De producten zijn te 
koop in een kraampje aan de weg. 
 
Zorgkwekerij ‘WEET HOE JE LEEFT’  
Adres: Linnaeusweg 15, Almere 
Open: Zondag en maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag: 09.30-17.00 uur, Zaterdag: 9.30 -16.00 uur 
 

 
 
Stichting Weet hoe je leeft! is het leer-/werkbedrijf van Jolanda en Peet van Adrichem. Beiden zijn 
ervaringdeskundig in het werken met en begeleiden van mensen met een verstandelijke en/of 
aanverwante beperking. Op het terrein van Weet hoe je leeft! bevindt zich ook Theehuis Tante Nel, 
een bijzonder theehuis/lunchroom. Geniet hier van een heerlijk kopje koffie of thee, verse muntthee 
of biologische fruitsap, bijzondere broodjes en kleine gerechten met lokale producten. 
 
 
 


