
Startpunt: 
1. Homerusmarkt - Alseïdenstraat 20
Start bij de Homerusmarkt op het Nimfenplein. 
2. Tiny Housing

Sla meteen rechtsaf naar de Alseïdenstraat en steek de busbaan over. 
Dit is de Trojestraat. Rij de Trojestraat in en sla linksaf bij de
Hectorsingel. Ga in de Hectorsingel linksaf in de Helenusstraat. 
3. Villa Haumann Commandeur – Helenusstraat 14
4. Lofthome Special – Helenusstraat 12
5. Villa Hermans – Helenusstraat 6
6. Stadsvilla – Helenusstraat 1

Rij deze straat uit en sla rechtsaf weer de Trojestraat in.
Sla meteen in de Trojestraat weer rechtsaf. Dit is de Polluxstraat.  
Steek in de Polluxstraat links de busbaan over en sla meteen rechts af 
de Castorstraat in. 

Ga in de Castorstraat meteen linksaf de Mercuriusstraat in.
Sla in de Mercuriusstraat meteen rechts af de Bacchusstraat in.
Rij dit hofje in een U-vorm uit. 
7. Bacchusstraat 3

Je komt dan weer terecht op de Mercuriusstraat. Sla rechtsaf in de 
Mercuriusstraat en sla meteen weer linksaf. Dit is de Romulusstraat.
Rij deze straat uit en sla rechtsaf. Dit is de Aurorastraat. 
8. Park Villa - Aurorastraat 28

Rij een stukje in deze straat rechtdoor en sla rechtsaf in de 
Fortunastraat en sla in deze straat linksaf in de Juventastraat.
Rij in de Juventastraat rechtdoor.
9. Villa Hack-Olsthoorn – Juventastraat 4

Deze straat gaat over in de Justitiastraat. Sla aan het eind van de 
Justitiastraat linksaf. Dit is de Minervasingel. Ga rechtdoor.
De Minervasingel gaat over in de Damoclesstraat. 
10. Rietgedekt – Damoclesstraat 25
11. Lofthome – Damoclesstraat 27
12. Villa van Seggelen – Damoclesstraat 30

Rij de Damoclesstraat uit en sla linksaf de Gigantenstraat in.
Rij deze straat uit en sla rechts af de Homeruslaan in.
Ga bij de Herasingel linksaf. 
13. Studio van Staaden – Herasingel 25 / Apollostraat 24

Rij deze singel uit, sla linksaf, steek rechts de busbaan over en sla na 
de busbaan meteen linksaf. Dit is de Odysseestraat. Sla rechtsaf in de 
Agamemnonsingel. Sla bij het eerste kruispunt rechtsaf en steek de 
brug over. Ga rechtdoor. Dit is de Hermesstraat. Rij deze straat uit en 
sla voor de brug rechts af de Zeussingel in. 
14. FabricFacade – Zeussingel 41

Rij de Zeussingel uit en sla linksaf. Dit is de Odysseestraat.
15. Ithaka 

Je leert een stadsdeel pas echt kennen als je ervaart 
hoe het is om daar rond te rijden en de sfeer te      
proeven van de verschillende wijken. Van verrassende 
architectuur tot de vele voorzieningen. Dat is precies 
wat deze fietsroute laat zien! Deze route start en 
eindigt bij de Homerusmarkt en gaat dwars door 
Almere Poort. De route duurt ongeveer één uur.

Fietsroutebeschrijving

Rij in de Odysseestraat een stukje rechtdoor en sla na de groenstrook 
(Het Cascadepark) bij het rode fietspad rechtsaf. Steek de busbaan 
over en rij de Vitus Beringstraat in.
16. Sir-50+ woning – Vitus Beringstraat 22-24

Ga aan het eind van deze straat met de bocht mee naar links,
rij een stukje rechtdoor en sla bij de Willem Barentszroute op
het rode fietspad linksaf. 
17. Passief wonen – Willem Barentszroute 

Rij deze slingerende straat uit, steek de busbaan over en rij op
het rode slingerende fietspad de Marco Poloroute uit. 
18. Columbusschool en school de Droomspiegel

Steek de brug over en rij op het rode slingerende fietspad de James 
Cookroute uit. Steek aan het eind van de James Cookroute de brug 
over en ga rechtdoor. Dit is de Nederlandstraat.
Rij de Nederlandstraat uit, steek de Europalaan over en sla links af de 
Europalaan in. Sla rechtsaf bij de Oostenrijkstraat. Rij deze straat uit, 
steek de busbaan over en sla rechtsaf op het Pierre de Coubertinpad. 
Rij alsmaar rechtdoor en ga de viaduct onder door. Het Pierre de 
Coubertinpad gaat over in de Duinvalleiweg. Sla in de Duinvalleiweg 
rechtsaf de Marinaweg in. Deze weg gaat met een bocht mee naar 
links. Sla op de dijk bij het fietspad linksaf. Dit is de IJmeerdijk. Dit 
fietspad passeert Strandbad Duin en komt met een bochtje naar links 
weer uit langs de dijk. 
19. Strandbad Duin

Fiets bij de eerste gelegenheid de dijk op en ga links de dijk weer af. 
Dit is de Muiderzandweg. 
Ga in de Muiderzandweg met de bocht mee naar links en rij 
rechtdoor. Sla rechtsaf de Duinvoetstraat in en sla in deze straat
links af de Duinstraat in. Rij deze straat uit en sla weer rechtsaf de 
Duinvalleiweg in. Ga weer onder de viaduct door en sla na de
viaduct in het Pierre de Coubertinpad meteen links de busbaan over.
Sla rechtsaf de Frankrijkkade in en ga meteen de eerste links af de 
Monacostraat in. Steek na de Monacostraat de Europalaan over en 
sla in de Europalaan rechtsaf. Sla linksaf in de Luxemburgstraat.
Rij deze straat uit en sla rechtsaf de Beneluxlaan in. 
20. Paint it Red! – Beneluxlaan

Sla in deze straat links af de Duitslandstraat in en sla over de brug 
linksaf op het Cascadepad. Sla op het Cascadepad rechtsaf en
rij naar het naar het Klokhuis toe. 
21. Het Klokhuis – Dettifosspad 7

Bij het Klokhuis ga je rechtsaf op het Dettifosspad. Sla op dit pad 
linksaf op de Achillesstraat. Rij de Achillesstraat helemaal uit.
Deze straat gaat over in de Trojestraat. Rij ook deze straat uit
en je ziet weer over de busbaan de Homerusmarkt. 

Eindpunt:
Homerusmarkt - Alseïdenstraat 20

Deze fietsroute is mogelijk gemaakt door 
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