2
GROOTTE TERREIN
NVT
SOORT TERREIN
(JONG) BOS MET WATER
TOEGANKELIJKHEID
GEHELE JAAR
LENGTE
5, 5 EN 15 KM
BEWEGWIJZERING

Amsterdams Rondje

NEE
HORECA

Hondje

NEE

Diemen /
Amsterdam

Amsterdam, het drukste gebied van
Nederland. En toch vindt u in dit boekje
twee wandelingen in – de buurt van –
Amsterdam.

Eigenlijk wel logisch, want Amsterdam ligt temidden van veel groen.
En dankzij het gedoogbeleid bij de Gaasperplas komen we zelfs tot
een wandeling van 15 km. Loopt u liever een kortere route, dan kunt
u uiteraard kiezen om alleen door het Diemerbos (5 km) of alleen om
de Gaasperplas (5 km) te lopen.
Het is een zeer verrassende wandeling, want het gebied is erg afwisselend. Als het geregend heeft, is de wandeling door het Diemerbos
pittig, want de kleiige ondergrond maakt het lopen er niet gemakkelijker op. Wat dat betreft is het rondom de Gaasperplas eenvoudiger,
omdat hier de paden halfverhard zijn.
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Routebeschrijving vanaf de parkeerplek bij het Diemerbos

•

Neem het pad dat het recreatieterrein ingaat
1e R,
bruggetje over; Diemerbosroute
RD Voor de trap bij
de voetgangers-/fietsbrug L óf als u de lange route wilt lopen,
dan gaat u de trap op, over de brug en lees verder bij .

•

•

•

•

•

•

RD
R = Diemerbosroute
Pad volgen
Over bruggetje L = Diemerbosroute
L, Diemerbosroute gaat schuin
rechtdoor
R
Over bruggetje RD
L
Let op: na een
zigzag in het pad nadert u een fietspad
Deze RD oversteken
Paadje naast ruiterpad naar rechts
Ruiterpad gaat
links, u gaat schuin rechts een ruig paadje in
RD
Kruising met fietspad RD.

•

• •

• •
•
•

•
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•

STARTPUNT
DIEMERBOS: A1, AFSLAG 2
DIEMEN; RICHTING
DIEMEN; 1E L, INDUSTRIETERREIN STAMMERDIJK =
MUIDERSTRAATWEG;
T-SPLITSING L = DOODLOPENDE WEG;

Pad volgen tot een breed pad met
sloot
Na de sloot R = ruiterpad
Direct L, een ruig paadje in
T-splitsing R
Kruising L
1e L, een ruig

•

•

•

paadje tegenover het pad waar u eerder inging Kruising met fietspad RD

•
• T-splitsing

•

met ruiterpad R
RD
lopen (ruiterpad gaat naar rechts)
T-splitsing met fietspand L
U komt
weer bij de parkeerplek.

•

DIRECT R PARKEREN.
GAASPERPLAS: A9,

•

•

•

AFSLAG 2 BIJLMER; RICH-

•

U loopt over de lange, hoge fiets-/
voetgangersbrug. Het hoogste deel
van de brug is gemaakt van metalen
VOOR DE ROTONDE MET
roosters, zodat je de weg en het verDE WITTE NAALDEN,
keer er onder ziet. Dit is voor sommige
L = LANGBROEKPAD.
honden best eng. Gelukkig ligt aan
de zijkant van de brug een metalen
traanplaat waar de hond overheen kan lopen. Is uw hond
wat angstig, stimuleer hem dan met
onder andere brokjes. Geef hem zijn
tijd om het geheel te ontdekken en
zijn angst te overwinnen. Wat u in
ieder geval nooit moet doen, is uw
hond meesleuren: de hond zal dan
gegarandeerd een angst krijgen voor
een dergelijke brug.
TING GAASPERDAM =

GOOISEWEG; RD; VLAK

• Aan het einde van de brug, 2e L
• 2e R, over bruggetje • Y-splitsing
L • Links aanhouden, langs het
water • L, 2x een bruggetje over •
R • Over de brug voor het gemaal •
Negeer 2 paden van links, neem het
3e
Blijf dit pad, over de eilandjes,
volgen
RD blijven lopen
U passeert een kunstwerk (ijzeren bomen)
in het water
Hierna R, over de brug de wijk in
Via de
parkeerplaats RD lopen
L; fietspad richting Gaasperpark
2x onder viaduct door.

•

•

•

•

•
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•

•

•

RD
T-splitsing L
Negeer zijpaden tot T-splitsing met
fietspad
R
Over bruggetje
Direct L
L over het hoge,
smalle bruggetje.

• •

•

•

• Negeer zijpaadjes • T-splitsing R (Gaasper Zoomroute
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T-splitsing L tussen de beukenhaag en het
gaat links)
water door
R over bruggetje
T-splitsing bij weg R
Pad
langs oever volgen
Na het passeren van het surfstrand R
= fietspad
Direct R
Rechts aanhouden: pad met links
en rechts water
T-splitsing R
Het pad om de plas heen
volgen, d.w.z. bij eventuele splitsing van schelpenpaden,
rechts aanhouden
Als u over een bruggetje komt is links
de parkeerplek van de Gaasperplas
Voor het vervolg van
de route RD en verder lezen hieronder.

•

•

Routebeschrijving vanaf de parkeerplek bij de Gaasperplas

Vanaf de parkeerplek het recreatiegebied inlopen, het
pad met links grasveld en rechts sloot
T-splitsing
links (de plas is nu aan uw rechterhand)
Na de kano- &
zeilvereniging rechts aanhouden, langs de oever met stenen
muurtje
Na bocht naar rechts, L stenen trap op
Links
aanhouden
Bij het rode kunstwerk R, fietspad en pleintje
oversteken
R: kasseienpaadje
RD over het gras
R over
bruggetje
Y-splitsing R.

•

•

•
•
•

•

•

•

•

• Trappetje op; u kruist direct een fietspad • Kruising RD
• Kruising L over bruggetje • Vlak voor het volgende bruggetje kunt u kiezen. Óf u gaat over het bruggetje en direct
weer R over bruggetje. U komt op een groot grasveld met
een koepeltje. Óf u neemt voor het bruggetje een smal padje
R. U komt bij het water waar u én uw hond het water via
stapstenen kunnen oversteken. Durft u?
Indien u niet de
lange wandeling wilt maken, steekt u het grasveld over als u
via het bruggetjes gekomen bent of u houdt rechts aan op het
grasveld en gaat het pad in over het hoge, smalle bruggetje.
Lees verder bij
.

•

• Voor de lange wandeling gaat u als u via het bruggetje
gekomen bent, L op schelpenpad. Komt u van de stapstenen dan RD grasveld oversteken en het schelpenpad op

•

22
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•

L, paaltje met gele en blauwe ring
Fietspad RD oversteken
R
Links aanhouden
Over bruggetje
RD
Y-splitsing L, door omsloten tuin
RD, over de brug
R
T-splitsing L
Kruising RD
2x onder viaduct door.

•

•

•

•

•
•

•

•
• •

• 1e weg R = Okerbruin / Kanterhof • Via de 2 parkeerplaatsen min of meer RD • Voetpad links van nr. 440 • Over de
brug L • Direct R • L • Negeer zijpaden • Over de brug
voor het gemaal (aan uw rechterhand) • Langs de weide
met schapen • Y-splitsing R • Y-splitsing L • Pad volgen
tot kruising met fietspaden • 2e R; dit fiets-/voetpad gaat
over de Veeneikbrug • Deze lange, hoge voetgangers-/fietsbrug biedt u een uitzicht over het Diemerbos • Lees verder
bij
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