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 Routebeschrijving Haarlem - Amersfoort 

HAARLEM- beginpunt van de wandeling: NS-station 

Vanuit de achteruitgang van het station de verkeersweg oversteken en 
de weg recht tegenover het station aan de rechterzijde ingaan. De brug 
over en de asfaltweg met de bocht naar rechts en naar links blijven 
volgen, Schoterweg. Na plm. 200 meter schuin rechts het Cronje-
centrum ingaan. Dit winkelcentrum geheel uitlopen en rechtdoor de 
voorrangsweg blijven volgen. 

Op nr. 24, vlak voor de kerk staat het voormalige gemeentehuis van 
Schoten, zoals Haarlem-Noord vroeger heette. 

Na de kerk bij de verkeerslichten rechtsaf de Zaanenstraat ingaan en 
deze geheel uitlopen. Aan het eind de voorrangsweg oversteken en 
linksaf het voetpad op. Na een brug, bij verkeerslichten rechtsaf richting 
Spaarndam, eerst tangs woonschepen en later na een bocht tangs het 
water van het Buiten-Spaarne. 

Rechtsaf de eerste weg, Pol. Een bruggetje over en tangs een gemaal 
de weg tangs het water blijven volgen. Pol gaat over in Taanplaats. 
Een smal ophaalbruggetje over en Taanplaats naar rechts blijven 
volgen. Na een beeld van Hans Brinker, het klinkerpaadje onderlangs de 
weg ingaan. 

SPAARNDAM- 5,4 km. 

In Spaarndam is rustgelegenheid. Er is een busverbinding met 
Haarlem. 

Aan het eind van het klinkerpaadje de trap op en de brug over. Bij 
Y 416-1 even rechtdoor, maar direct daarna rechts een trapje of en het 
klinkerpaadje tangs het Rijnlandshuis uit 1641 volgen. Aan het eind 
rechtsaf de Lagedijk op. Rechtdoor achter een stet nieuwe villa's om en 
rechtdoor naar het industrieterrein. 
Linksaf de eerste weg en de polderdijk oversteken; rechtdoor tangs P 
24088 en P 24812 richting Spaarnwoude. Waar het fietspaadje naar 
links buigt, rechtdoor gaan tangs een paar hekken en door een 
klaphekje. U passeert de kerk aan uw rechterhand. 

Aan de andere zijde van de kerk ligt het graf van de oud-burgemeester van 
Amsterdam, Arnold d'Ailly en herinneren twee ingemetselde stenen in de 
kerkmuur ons aan het 'vaam' - de afstand tussen de vingertoppen bij uit-
gespreide armen - van Kees van Kieten, de reus van Spaarnwoude. 
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Weer een klaphekje door en langs het huis 'Einde Rust. Op de Tsplitsing 
linksaf de Kerkweg. Bij Y 4465-1 rechtsaf richting Houtrak en het viaduct 
onderdoor. Op een splitsing plm. 15 meter voor P 24103 links 
aanhouden richting Houtrak. Na het passeren van een gemaaltje uit 
1879 rechtsaf langs P 24807 een fietspaadje opgaan. 

Na wat bochten rechtdoor langs P 24345. Rechtdoor de voorrangsweg 
kruisen en het fietspad naar rechts blijven volgen. Linksaf bij P 24411 de 
brug over en direct rechtsaf het eerste voetpad. Op de kruising met een 
asfaltweg rechtsaf de brug over en rechtsaf het eerste pad langs 
paaltjes met een gele en blauwe kop. Op de kruising met een asfaltweg 
rechtdoor nog steeds langs paaltjes met een gele en blauwe kop. 

Op de kruising met een klinker-/asfaltweg rechtsaf de brug over. Na een 
kort stukje asfaltweg linksaf op een kruising van voetpaden, langs 
een paaltje met een blauwe kop; een brug over. Op een driesprong 
rechtsaf en op de T-splitsing bij een toiletgebouwtje 'Zwaluw' rechtsaf. 
Nu linksaf op de kruising met een breed asfaltfietspad. Rechts 
aanhouden op een driesprong langs het bord 'einde fietspad'. Een brug 
over en het pad met een bocht naar links volgen. Nu naar rechts de 
voorrangsweg oversteken en aan de overzijde een halfverhard pad 
omhoog ingaan. 

Dit wordt een asfaltweg langs woonschepen en allerlei bouwsels. Op de 
kruising linksaf een fietspad opgaan. Rechts aanhouden na het bruggetje 
weer langs woonschepen. Na een bocht naar links, rechtdoor de 
Kanaalweg blijven volgen. 
Aan het eind rechtsaf en bij de kruising rechtdoor de weg volgen onder 
het viaduct door. Nu links een trapje op en linksaf, de Dubbele Buurt. 
Bij de verkeerslichten aan de linkerkant de voorrangsweg oversteken, 
richting Amsterdam. 

HALFWEG - 14,5 km 

In Halfweg is rustgelegenheid. Halfweg ligt aan de bus/ijnen 
Amsterdam - Haariem v. v. 

Rechtdoor bij Y 8224-1 en aan het eind van de bebouwing rechtsaf de 
Burg. Simonsstraat, links aanhoudend overgaand in Mientekade en na 
het passeren van de gemeentegrens, Osdorperweg. Nu direct linksaf de 
eerste weg, Tom Schreursweg. Rechtsaf de eerste weg, een 
asfaltweg; deze wordt na een bocht naar links een fietspad. 

Op de kruising rechtdoor, de Nico Broekhuysenweg vervolgen. Bij Y 
14365-1 rechtsaf richting Osdorp, een tegelpad naast een fietspad. Een 
zijweg links langs de molen De 1100 Roe' negeren en later langs 
woonwagens. Rechtdoor de voorrangsweg, de Ookmeerweg, 
oversteken en de Reimerswaalstraat ingaan. Rechtdoor de Osdorperban 
oversteken, een bruggetje over en linkaf het eerste pad in. 

l.v.m. de aanleg van het Osdorp-park is het mogelijk dat de om 

schrijving van de route niet helemaal correct meer is. 

AMSTERDAM-OSDORP - 20,5 km. 

Osdorp heeft rustgelegenheden en een tramverbinding met de 

stations Amsterdam CS en Amsterdam-Lelylaan (lijn 1 en lijn 17). Ook 

is er een busverbinding met station Amsterdam-Sloterdijk. 

Dit pad met een bocht naar rechts volgen; alle zijpaden negeren en ook 
rechtdoor op kruisingen met verkeerswegen. Later maakt het pad weer 
een bocht naar rechts. Na het kruisen van een naastliggend fietspad, 
linksaf en de Baden Powellweg kruisen. Rechtdoor het water aan de 
linkerhand houden. Linksaf bij het Akersluisje en de weg naar rechts 
volgen langs De Molen van Sloten'. De verkeersweg wat naar links 
oversteken en de Sloterweg ingaan. 

AMSTERDAM-SLOTEN -23 km. 

In Sloten is rustgelegenheid. Sloten heeft een busverbinding met 
Amstelveen, Leiden en NS-station Amsterdam-Sloterdijk. 

De Sloterweg blijven volgen. U passeert tussen de huisnrs. 1204 en 
1208 aan uw linkerhand een banpaal uit 1794. Later het voetpad rechts 
van de weg nemen. Net voor een kruising met een groot massief 
kunstwerk (scheef mo/enlijf met v/eugels?) rechtsaf, parallelweg van de 
Anderlechtlaan. Onder viaducten door en de op- en afritten van de A 4 
oversteken. Bij Y 626003-3 naar links richting Amstelveen. Bij Y 
626003-6 rechtsaf richting Amsterdamse Bos, een bruggetje over. 
Een rood gravelfietspad kruisen en wat links aanhouden langs een soort 
strekdam, een scheippad. 

Vtak voor de kruising met een fietspad naar rechts aanhouden, een 
smal zandpad langs het water ingaan; dit steeds volgen, het water van 
de Nieuwe Meer aan de rechterhand houden. Helemaal aan het eind, bij 
een hek het pad wat naar links volgen en uitgekomen op een 
asfaltweggetje linksaf. 
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Het pad na samenkomst met een fietspad naar rechts aanhouden en op 
een T-splitsing rechtsaf het fietspad op. Zijpaden negeren. Na een bocht 
naar links gaat dit over in een voetpaadje langs het water, evenwijdig 
aan het fietspad. Na een rij bomen. die deze twee paden scheidt, 
linksaf een bruggetje over. Een paadje rechts negeren. Op een T-
splitsing rechtsaf en direct op een driesprong weer rechtsaf. Dit bredere 
pad blijven volgen en alle zijpaadjes negeren. Aan het eind bij een 
hekje het fietspad oversteken en het pad langs het water blijven volgen. 

Na het passeren van de viaducten vindt u links tennispark TC 

Jaagpad met kantine en toi/etten. 
 
Rechtsaf bij Y 12574-2 richting Amstelveen, de Schinkelsluis over. Na 
de bochten rechtsaf bij Y 12573-1, de Jachthavenweg (doodlopend 
behalve voor fietsers en wandelaars). Weer onder viaducten door en 
zijwegen negeren. Aan uw linkerhand passeert u de nieuwbouw van 
woningen en kantoren in het kader van de ontwikkeling van de zg. Zuid-
as. Na een brug en jachtwerven rechtdoor evenwijdig aan het 
spoorbaantje een brug over. 

 
Op de T-splitsing rechtsaf (aan de overzijde) en bij P 30 naar links 

oversteken en een klein stukje fietspad op. Bij het oversteken van de 
asfaltweg schuin naar rechts een bospad in. U passeert de kop van de 
Bosbaan. 

In het kader van werkzaamheden t. b. v. de verbreding van de Bosbaan zijn hier 
allerlei veranderingen te verwachten. Ook de rotonde zal waarschijnlijk 
verdwijnen. Vanaf P 30 moet men dan naar links om na het kruisen van de weg 
langs de Bosbaan het voetpad langs de groene fietsroute richting Amstelveen 
en Aalsmeer te volgen. Dit is die 'brede laan'. 

BOSBAAN, AMSTERDAMSE BOS - 29,9 km. 
Vanaf de rotonde plm. 100 meter van de Bosbaan af, komt u op de 

Amstelveenseweg, waar bushaltes zijn van diverse lijnen o. a. naar 
NS-station Amsterdam-Zuid WTC. 

 
Aan het eind van het bospad bij de rotonde even naar rechts en het 
fietspad plus de verkeersweg naar links oversteken; de rotonde dus 
aan de linkerhand houden. Aan de overzijde wat naar links aanhouden 
en rechtsaf een 'brede laan' in langs een informatiebord. 
Rechtsaf het eerste pad, een voetpad. Op een kruising rechtdoor en op 
de T-splitsing linksaf. 
Uitgekomen op een brede laan deze eerst oversteken en dan 

rechtsaf de brug over. Na de brug linksaf het eerste pad en direct daarop 
rechtsaf het eerste pad. 
Bij een driesprong links aanhouden; later een zijpad links negeren. Op 
de splitsing links aanhouden en het pad omhoog volgen. Van de top van 
de heuvel naar rechts een trap omlaag en beneden het tweede pad links 
- dus achter de kiosk - ingaan. Nu steeds rechts aanhouden een pad 
omlaag. Een bruggetje over en het pad met bochten volgen; een 
plateautje met banken aan de linkerhand passeren. 
Rechtdoor bij P 11, een brug over en direct daarop rechtsaf het eerste 
pad. Op een driesprong met banken aan de linkerhand het pad naar 
rechts aanhouden, water aan de rechterhand houden. 

Rechtdoor op een kruising van voetpaden, een ruiter- en een fietspad 
kruisen en een bruggetje over. Het pad naar rechts aanhouden en later 
onder viaducten door. Rechtdoor een verkeersweg en een fietspad 
kruisen en het voetpad langs het water ingaan. 
Op een driesprong naar rechts een wit bruggetje over en direct rechtsaf 
het eerste pad bij P 41. Aan het einde wat naar rechts het fietspad 
kruisen en een voetpad aan de overzijde ingaan. De brug dus 
negeren. 
Aan het einde van dit pad een fietspad oversteken en linksaf het voetpad 
opgaan. Rechtsaf het eerste pad. Na een bocht naar rechts linksaf het 
eerste pad omhoog. 

Rechtdoor op de kruising bij P 26. Na de brug het voetpad naar links 
volgen en bij de driesprong na een bank, links aanhouden. Later een 
hoge brug over. Aan uw linkerhand ziet u het water van de 
Amstelveense Poel. Op de volgende driesprong naar rechts een 
bruggetje over. Uitgekomen op de Noorddammerlaan deze oversteken 
en linksaf aan de overkant. Een spoorbaantje kruisen en rechtdoor 
langs een benzinestation. 

80 VENKERK - 37, 9 km 
In Bovenkerk is rustgelegenheid. Bovenkerk ligt aan de buslijn 

Amsterdam CS - Aalsmeer (Kudelstaart) 

Rechtdoor bij de verkeerslichten de voorrangsweg oversteken en de 
Sportlaan ingaan. Bij de volgende verkeerslichten eerst oversteken en 
aan de overzijde rechtsaf een voetpad langs de Van der Hooplaan in. 
Aan het eind van het voetpad even naar rechts en dan naar links de 
Van der Hooplaan vervolgen. 
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Bij het bruggetje even naar links en meteen rechtsaf. Het water aan de 
linkerhand houden. Linksaf aan het einde van het tegelpad en rechtsaf 
de eerste straat. U passeert even later het winkelcentrum 
Middenhoven aan de rechterhand. 

AMSTELVEEN, MIDDENHO VEN - 40,9 km 
Tijdens openingsuren is er in het winke/centrum rusfgelegenheid. 

Halte BRINK' van sne/tram 51 naarAmsterdam CS. 

Uitgekomen op de verkeersweg met sneltrambaan, links van de 
halte BRINK de weg oversteken en aan de overkant even naar 
links. Rechtsaf Jupiter en linksaf langs betonpaaltjes woonerf Saturnus. 
Op driesprong van fietspaden schuin rechts het tegelpad langs het 
fietspad volgen en de weg oversteken. Het tegelpad met naastliggend 
fietspad wat naar links volgen en een bruggetje over. 
 
Rechtdoor het fietspad blijven volgen als het tegelpad ophoudt. Na een 
bocht naar rechts en een naar links, rechtsaf het woonerf Midscheeps 
ingaan. U passeert huisnr. 36 aan de rechterhand. Midscheeps wordt 
later Thuishaven. 
De weg oversteken, een bruggetje over en het tegelpad naar rechts 
volgen. Weer een weg oversteken en rechtdoor het graspad ingaan. Dit 
pad, eerst onverhard later verhard, door het weidegebied tussen 
Amstelveen en Uithoorn plm. 3,5 km blijven volgen. Aan het eind van 
dit lange pad, na een bruggetje, rechtsaf. Een fietspad naar links 
negeren. Daarna linksaf het eerste pad langs een bord `Uithoorn'. Een 
fietspad naar rechts negeren en de klinkerweg volgen tot de 
parkeerplaats. Hier linksaf een fietspad ingaan. 

Door een hek en nu voor het informatiebord naar rechts een bospad in. 
Dit pad voert over een aantal vlonders. Aan het eind van dit bospad min 
of meer rechtdoor een grindpad opgaan. Dit pad naar links aanhouden. 
Op een kruising rechtdoor, een asfaltweggetje. U passeert de 
kinderboerderij 'Olievaar' aan de linkerhand. Het fietspad met een bocht 
naar links volgen. Door een hek en over een veerooster. 
Een pad naar links negeren. Rechtdoor de Anton Philipsweg / Joh. 
Enschedeweg oversteken en de J.N. Wagenaarweg ingaan. De 
kronkelende asfaltweg volgen, wordt later fietspad. Rechtdoor de 
Amsterdamseweg kruisen en de Molenlaan ingaan. Zijwegen negeren. 
Aan het einde bij de 'Cindu'-fabrieken, rechtsaf de AmsteldijkNoord. 
Linksaf de eerste weg, ook Amsteldijk-Noord. 

Op de T-splitsing bij het kerkje, linksaf de Wilhelminakade. Bij Y 10609 
rechtdoor richting centrum, de Wilhelmina kade vervolgen. 

UI THOORN -48,4 km. 
In Uithoorn zijn diverse rustgelegenheden. Uithoorn heeft busver-
bindingen met Amsterdam-CS, Amsterdam-WTC, Utrecht- CS en 
Haarlem. U vindt de bushaltes zowel op de Wilhelminakade a/s in de 
Petrus Steenkampweg aan uw rechterhand v/ak voor de busbrug 
(de vroegere spoorbrug). 

Wilhelminakade gaat over in Marktplein en Dorpsstraat. Bij Y 10869-2 
linksaf richting Vrouwenakker, Amstelstraat. Fiets-/voetpad onder de 
brug door. Vlak na de onderdoorgang scherp rechtsaf een trap op. Brug 
over en aan de overzijde trap af en het tegelpad langs het water van het 
Amstel-Drechtkanaal volgen. Water aan rechterzijde houden. Eerst 
Mennonietenbuurt, later Kromme Mijdrecht. Na het passeren van de 
Pondskoekensluis heet de weg De Hoef Oostzijde. Rechtdoor op de 
kruising met de voorrangsweg bij een brug over de Kromme 
Mijdrecht; de Hoef Oostzijde blijven volgen. U komt nu in De Hoef. 

DE HOEF - 52,5 km 
De rustgelegenheid in De Hoef is vanaf 12.00 uur geopend. De 
Hoef Iigt aan de buurtbuslijn Uithoorn-Mijdrecht v. v. 

De Hoef Oostzijde vervolgen. Na plm. 3 km bij Y 2146-1 linksaf richting 
Mijdrecht/Wilnis, de Hoofdweg. Op T-splitsing bij Y 4247-1 rechtsaf 
richting Wilnis, Molenland. U passeert aan de rechterhand de camping 
'De Kromme Mijdrecht' met kantine en toiletten; (al/een in het 
zomerseizoen geopend). 
Molenland met bocht naar links volgen. Rechtsaf de eerste weg, 
Bovendijk; asfaltweg met naastliggend fietspad. Na plm. 3,4 km 
passeert u aan de linkerhand het dagrecreatieterrein 'Heinoomsvaart' 
met een toiletgebouwtje. Na nog 100 meter linksaf de Wilnisse Zuwe, 
een smalle weg, net voor de provinciale weg N 212. 

Aan deze provinciale weg vindt u de bushaltes van de buslijn 
Amsterdam-Woerden. 

De Wilnisse Zuwe volgen tot in Wilnis. Bij Y 864-1 rechtsaf de 
Dorpsstraat in, richting Vinkeveen. 

WILNIS - 63,1 km. 
In Wilnis is met enig zoeken wel een rustgelegenheid te vinden. 
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Wilnis heeft een busverbinding met Uithoorn, Amsterdam en Woerden. 
De bushalte Herenweg bereikt men door bij Y 864-1 linksaf de 
Dorpsstraat te volgen en op de kruising met een voorrangsweg 
rechtsaf naar de bushaltes te gaan. Totaal p/m. 500 meter. 

Op de kruising met de N 212 rechtdoor de Oudhuyzerweg in. Bij Y 1444-2 
rechtdoor richting Vinkeveen. Oudhuyzerweg gaat over in Uitweg.
 Aan het eind van de Uitweg is een rustgelegenheid. Op de 
kruising met Y 11371-3 rechtdoor richting Nieuwer Ter Aa, de Ter Aase 
Zuwe. Op de T-splitsing bij Y 11443-1 rechtsaf richting Nieuwer Ter Aa, 
nog steeds Ter Aase Zuwe. Bij Y 11442-1 linksaf richting Nieuwer Ter Aa, 
de Korte Zuwe. 

(P/m. 150 meter voor Y 151-1 passeert u een eetcaf6) 

Op de kruising bij Y 151-1 rechtdoor richting Nieuwer Ter Aa, Kerklaan. 
Bij de kerk rechtsaf, Wilhelminastraat. Bij ANWB-paal linksaf richting 
Loenen / Breukelen, ook Wilhelminastraat; deze heet later Dorpsstraat. 

NIEUWER TER AA - 69,4 km. 
Hier is wel een winkel, maar geen rustgelegenheid. 

Op T-splitsing bij Y 17408-1 rechtsaf richting Breukelen, Ter Aaseweg. 
Deze met bocht naar links volgen. Over het viaduct van de snelweg 
heen en ook de spoorlijn oversteken. Aan het eind bij Y 14017-1 even 
naar rechts tot het veer over het AmsterdamRijnkanaal. Met de 
rijkspont `De Aa' naar de overzijde. De overtocht is gratis. 

Vaartijden: op werkdagen van 5.00 tot 23.00 uur 
op zon- en feestdagen van 8.00 tot 20.00 uur. 

Wanneer u niet overvaart, maar de weg langs het kanaal plm. 2 km blijft volgen 
(kanaal aan linkerhand) en bij ANWB-paal naar rechts gaat, richting 
Kockengen, bereikt u NS-station Breukelen aan de spoorlijn Amster 
dam-Utrecht (2x per uur) en Amsterdam-Rotterdam (1 x per uur). 

Aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal linksaf en direct op 
een splitsing links aanhouden, de weg langs het kanaal blijven volgen. 
Na een hoog voetgangersbruggetje rechtsaf. Op een driesprong links 
aanhouden, het Grachtje rechts negeren. Het weggetje heet hier 
Stationsweg, nog daterend uit de tijd voor de aanleg van het 
Amsterdam-Rijnkanaal. 
Aan het eind bij Y 2187-3 linksaf richting Amsterdam. 

NIEUWERSLUIS- 72,9 km. 
Nieuwersluis ligt aan de buslijn Amsterdam-Utrecht v. v. De bus-
haltes liggen plm. 50 meter naar rechts vanaf Y 2187-3. De rust-
gelegenheid is voornamelijk gesloten. 

Plm. 40 meter voor het bord 'einde bebouwde kom' naar rechts een 
voetpaadje in. Dit paadje steeds blijven volgen, het water van de 
Vecht aan de rechterhand. Rechtdoor een verkeersweg oversteken en 
een fietspad aan de overzijde ingaan. Dit buigt naar links en wordt 
Croneburgherlaan. Rechtsaf eerste straat, Dorpsstraat. Op kruising met 
de Brugstraat rechts af. (Rechtdoor op deze kruising brengt u bij het 
Kerkplein met oude huisjes rond de kerk en een informatiebord) 

LOENEN - 74,7 km. 
Loenen ligt aan de buslijn Amsterdam-Utrecht v, v. Voor rustgele-
genheden en bushaltes op de kruising met de Brugstraat linksaf 
gaan tot de voorrangsweg 

De brug over en Brugstraat vervolgen. Op T-splitsing linksaf. Deze 
asfaltweg langs de Vecht richting Vreeland steeds blijven volgen. Later 
viaduct onderdoor. 

De trap voor het viaduct leidt naar de bushalte van de buslijn Haarlem 
Hilversum v. v. richting Hilversum. Voor de richting Haarlem onder het 

viaduct door, daar de trap op en naar rechts de Vecht over. 
Na het viaduct linksaf de eerste straat, Ruiterstraat; deze buigt naar links 
en wordt Voorstraat. Op de kruising bij  de brug rechtdoor, 
Voorstraat vervolgen. 

VREELAND - 78,8 km. In Vreeland is rustge/egenheid. 

Rechtdoor Klapstraat, dan links aanhouden een grindpad langs het 
water. Aan het eind van het grindpad naar links de asfaltweg opgaan. Bij 
Y 2844-3 rechtdoor richting Nederhorst den Berg, Vreelandse weg. 
Ophaalbrug over. Op de kruising na de brug bij Y 2844-2 linksaf richting 
Nederhorst den Berg, ook Vreelandse weg. Alle zijwegen negeren. Na 
huisnr. 56 linksaf een tegelpaadje; dit wordt een schelppaadje langs de 
Vecht. 

NEDERHORST DEN BERG (OVERMEER) - 81,5 km Nederhorst 
den Berg ligt aan de buslijn Weesp-Hilversum. Voor de halte 
Overmeer' moet u de Vree/andse weg rechtdoor blijven volgen. 
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Aan het eind van het schelppaadje de weg naar links opgaan tot de 
ANWB-wegwijzer. Hier rechtsaf richting Ankeveen. De weg bij de 
verkeerslichten oversteken en aan overzijde bij Y 12126-2 rechtsaf 
richting Ankeveen. Bij Y12126-3 linksaf het fietspad richting Anke-
veen ingaan, Googpad. Dit fietspad blijven volgen tot Y 7331; hier 
rechtsaf het bruggetje over richting Ankeveen, een smal fietspad, het 
Bergse pad, tussen de Ankeveense Plassen door. Aan het eind bij Y 
4082 linksaf het Stichtse End op. Zijstraten negeren. 

ANKEVEEN - 87,1 km. In Ankeveen is rustgelegenheid 

Direct na 't Regthuys van Ankeveen rechtsaf de Stichtse Kade. Deze 
steeds rechtdoor volgen, ook na het bord ''s-Gravefand'. Aan het einde 
even rechtsaf het Noordeinde op, maar direct naar links oversteken naar 
het fietspad en hier rechtsaf. U loopt eerst langs een weiland en passeert 
clan de landgoederen 'Schaep en Burgh' en 'Boekesteijn'. Ter hoogte 
van Y 1825-1 linksaf richting 'Bezoekerscentrum'. U betreedt nu het 
landgoed 'Boekesteijn'. 
 
Aan uw rechterhand is het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten 
(toiletten, koffieautomaat); 's maandags gesloten. 

BEZOEKERSCENTRUM 's-GRA VELAND - 90,6 km 

Na een slagboom linksaf het eerste pad langs een paaltje met groene 
kop. Op kruising rechtsaf, zijpad links negeren. Een bruggetje over en 
rechtdoor, weer zijpad links negeren. Op een splitsing links aanhouden 
langs een paaltje met een groene kop. Nu naar rechts aanhouden en 
rechtdoor, een pad met links en rechts een weiland op enige afstand. In 
de bocht naar links een pad rechts negeren. 

Waar links een hek staat, rechtsaf een brede laan ingaan. Voor een 
bank het pad met een bocht naar rechts volgen, zijpaadje rechts 
negeren. Links aanhouden op een splitsing en aan het eind het pad 
naar links opgaan. Een brug over en door een hek het landgoed 
'Boekesteijn' verlaten. Rechtdoor een asfaltweg kruisen en langs een 
slagboom een boslaan in. Rechtsaf op de kruising bij P 20037, een 
schelpfietspad. 

Wanneer u bij P 20037 linksaf gaat bereikt u na plm. 1 km de Franse 
Kampweg met bushaltes voor de buslijn Naarden-Bussum NS - Hilver 
sum NS v. v. 

Linksaf het eerste pad, een ruiterpad kruisen en rechtdoor bij een 
padversmalling. Rechtsaf het eerste pad bij paaltje `9' van een rode 
wandelroute. Bij paaltje '10' het pad met een bocht naar links volgen. 
Rechtsaf op een kruising bij paaltje '11': Bij paaltje '12' een breed 
zandpad kruisen. Een asfaltweg bij paaltje'13' oversteken en rechtdoor 
langs een slagboom gaan. 
 
Op een driesprong met aan de linkerhand een bank, linksaf langs paaltje 
'14'. Links aanhouden op een driesprong met paaltje `15' (en ook een 
paaltje `12' van een gele wandelroute). Op een splitsing bij paaltje '16' 
rechts aanhouden en rechtdoor op een schuine kruising langs paaltje 
`11' van die gele wandelroute, die nu een stukje tegenovergesteld aan de 
nummering wordt gevolgd. 

Rechtdoor op kruising bij paaltje `10'. Links aanhouden op viersprong bij 
paaltje '9'. Rechtsaf het eerste pad bij paaltje `8' en rechts aanhouden 
bij paaltje `7A'. Nu linksaf aan het eind van het paadje bij paaltje '7' en 
het pad naar links volgen na paaltje `6'. Uitgekomen op een asfaltweg 
iets naar rechts oversteken en rechtdoor langs P 20139, een 
schelpfietspad. Een ander schelpfietspad kruisen. Aan het eind bij de 
voorrangsweg rechtsaf bij Y 13985-3, een asfaltweg kruisen; linksaf bij 
Y 13985-2, de weg oversteken en de Crailose brug overgaan. 
 
CRAILOSE BRUG - 95,2 km 

Hier bent u plm. 1 km verwijderd van NS-station Hilversum-Noord. Dit 
kunt u a.h.v. bereiken: Vlak na de brug het tegelfietspad omlaag, aan 
het eind naar rechts de Erfgooierstraat volgen; linksaf de Dasselaar-
straat, dan linksaf de Verschurestraat en rechtsaf de eerste straat, de 
Buisweg. Deze blijven volgen; aan het eind rechtdoor een voetpad in-
gaan; dit voert naar NS-station Hilversum-Noord. 

 
Na het viaduct het tegelpad met bochten volgen, een zijweg en een 
fietspad negeren. Bij P 20011 rechts aanhouden richting St. Jans-
kerkhof. Waar het schelppad naar links buigt, rechts aanhouden langs 
autokeringspaaltjes. Een paadje rechts negeren en vlak daarop schuin 
rechtsaf op een kruising. Aan het eind links aanhouden door een klaphek 
en een schelpfietspad kruisen. 
Rechtdoor op een kruising bij paaltje '38' en een bank aan de rech-
terhand passeren. Nu schuin rechtsaf langs paaltje '39', een pad langs 
de bosrand. Rechtdoor op kruisingen en rechtdoor bij paaltje `40'. Aan 
het eind van het pad links aanhouden bij paaltje '42'. Het pad volgen 
langs de paaltjes '43' en `44'. 
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Rechts aanhouden bij paaltje '45', nog steeds richting rode wandel-
route. Rechtdoor op een kruising bij paaltje `46', en rechtdoor door een 
klaphekje bij paaltje `47' het begrazingsgebied verlaten. Het voetpad komt 
uit op een schelpfietspad, dit rechtdoor volgen tot aan de voorrangsweg. 

Aan deze voorrangsweg (Hilversum-Laren) liggen bushaltes van de 
buslijn Amsterdam-Amstel NS - Hilversum NS 

Deze zeer drukke weg (Hilversum-Laren) oversteken via een 
vluchtheuvel; aan de overzijde even naar rechts en linksaf een 
voetpad naast een fietspad in. Direct rechtdoor het voetpad langs een 
hek volgen, het fietspad buigt naar rechts. Een zijpad negeren. Op een 
vijfsprong rechtdoor, het pad onder scheefstaande bomen volgen. Op de 
splitsing bij paaltje 15' van een rode wandelroute het linkerpad nemen. 
Rechtdoor op de kruising bij paaltje '14' en een bank. Op de volgende 
spitsing het linkerpad ingaan. Langs paaltje 13'. Na paaltje 12' het pad 
naar links volgen. Op de volgende splitsing rechts aanhouden en het 
pad volgen langs de paaltjes 11', 10' 
en `9'. 

 
De route voert nu langs de rand van een diepe kuil of een 'ravijn' zo u 

wilt. Aan het einde van dit pad rechtsaf bij wandelpaaltjes `8' van zowel 
een rode als een gele wandelroute. Rechtdoor bij paaltje '8A' en linksaf 
bij paaltje `7' langs een hek. Rechtsaf door een klaphekje een 
begrazingsgebied ingaan. 
Nu direct linksaf het eerste pad bij paaltje 11', de richting van een 
gele wandelroute volgen. Langs paaltje `12', rechtsaf bij `13' en schuin 
rechtsaf richting 14'. Links aanhouden bij 15' en naar rechts buigen bij 
`15A'. Op de langgerekte kruising links aanhouden langs paaltje 16'. U 
passeert aan uw linkerhand een grafheuvel en later 
nog een. 
 
Uitgekomen op een schelpfietspad bij een bank, dit pad oversteken en 
links aanhouden een zandpad in richting paaltje `17'. Na een heuveltje 
rechtdoor langs de paaltjes 19' en `28'. Hier volgt u even een tweetal 
wandelroutes waarvan de paaltjes telkens bij elkaar staan. Bij `20' en 
`29' het pad naar links volgen en bij `21' en `30' rechtdoor. Vlak voor de 
paaltjes `22' en `31' rechtsaf een zandpad in. Rechtdoor langs een hek 
aan uw rechterhand. Waar het hek naar rechts buigt rechtdoor 
gaan. Uitgekomen op een asfaltpad rechtsaf. Dit pad met bochten 
volgen. 

Op een splitsing net voordat het asfaltpad een ruime bocht naar links 
maakt, rechts aanhouden. Ook dit pad is nog verhard, maar gaat weldra 
over in een zandpad. 
Na een korte klim rechtdoor (ietsje links aanhouden); zijpaden links en 
rechts negeren. Van links voegt zich een pad bij het onze. Nu linksaf op 
een viersprong. Door een klaphekje het begrazingsgebied verlaten en 
de asfaltweg oversteken, het fietspad onder de viaducten door. 
Rechtsaf aan het einde, de Oud-Eemnesserweg op. De 
Zandheuvelweg oversteken en rechtsaf het fietspad op. Bij P 20631 
linksaf, dr. Albert Schweitzerweg. Aan de overzijde van de 
Zandheuvelweg bevindt zich bosbutfet `De Sailor' 

BOSBUFFET `DE SAILOR'- 102,3 km 
Onder het viaduct aan de voorrangsweg bevinden zich de bus-
haltes van de buslijn Amsterdam-Hilversum v. v. 

Rechtdoor de spoorlijn Hilversum-Baarn oversteken en linksaf het 
tweede pad bij een steen met rood-witte LAW-markering. Rechtsaf het 
eerste pad en linksaf op een kruising, nog steeds langs LAW-
markeringen. Rechtsaf op de T-splitsing en nu rechtdoor, ook waar de 
LAW-markeringen naar links gaan. Linksaf op een kruising vlak voor 
een vijver en rechtsaf het eerste pad bij een bank. U houdt de vijver 
dus aan de rechterhand. 

Linksaf aan het eind van dit paadje en rechtsaf op een kruising vlak 
voor een heuveltje, langs een boom met een witte stip. Rechtsaf aan het 
eind van dit pad (rechtdoor wordt een onduidelijk graspad); later langs 
een soort waterloop. Uitgekomen op een drukke voorrangsweg deze 
oversteken en linksaf aan de overkant. Na plm. 50 meter rechtsaf bij 
het bordje `N 415-2', het landgoed Pijnenburg in. 

Rechtsaf op de T-splitsing en linksaf het eerste pad tegenover een 
bank, langs een paaltje met een gele kop. Linksaf op de kruising, een 
pad links negeren en rechtsaf het eerste pad (met boomstronken). 
Rechtdoor een breed zandpad kruisen bij een paal met "Beu-
kenwoudwandeling'. Ook rechtdoor een asfaltweg kruisen en daarna 
het pad met een flauwe bocht naar links volgen. 

Rechtdoor op de schuine kruising met bord 'Beukenwoudwandeling' en 
ook rechtdoor op een kruising langs een boom met een blauwe en een 
gele stip. Langs een sparrenbosje en nu rechtsaf een pad door een wijd 
uiteenstaand beukenbos. 
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Uitgekomen op een asfaltweg linksaf en direct rechtsaf langs een 
slagboom. Linksaf op de kruising en nu rechtdoor bij alle zijpaden en 
kruisingen. Aan het eind van het pad rechtsaf. Op T-splitsing met P 
20299 linksaf de Kloosterlaan in. Rechtdoor bij Y 595 de Dorpsstraat 
van Lage Vuursche in. 

LAGE VUURSCHE - 108,7 km. 
In Lage Vuursche zijn rustgelegenheden. In de Dorpsstraat vindt u de 
bushaltes van de buslijn Hilversum-Zeist v.v. 

De Dorpsstraat vervolgen en bij P 20022 rechtdoor. Vlak voor het bord 
'einde bebouwde kom' linksaf een bospaadje in. Aan het eind van dit 
slingerende pad rechtsaf, een breder bospad. Uitgekomen op een 
zandweg met naastliggend fietspad linksaf, langs het hek om de tuin 
van kasteel 'Drakesteyn' Bij P 20071 rechtdoor richting Soest, de 
Buurtlaan. Rechtsaf de eerste weg bij P 20069 richting Soest, de 
Emilialaan. 

Aan het einde de voorrangsweg oversteken en bij Y 3987-5 rechtdoor 
richting Soestduinen, het fietspad naast de Wieksloterweg W.Z. 
ingaan. Dit fietspad plm. 1,5 km volgen. Ter hoogte van huisnr. 39 
rechtsaf op een kruising, een grindweg op. Na een bankje linksaf bij 
een (kapotte) slagboom en over een greppeltje een bospad ingaan. 

Op een wat ongelijke viersprong rechtdoor een smal pad in; dit buigt 
naar rechts. Op de T-splitsing linksaf. Aan het eind van dit pad bij een 
houten hekwerk linksaf en nu rechtsaf het eerste pad. Later een pad 
naar rechts negeren en op een splitsing links aanhouden. Aan uw 
linkerhand staat een aantal woningen. 

Linksaf op de T-splitsing en direct rechtsaf langs een slagboom het 
eerste pad in. Dit pad voert u langs een sparrenbos. Zijpaden negeren 
en op een kruising rechtdoor. Na het sparrenbos op een kruising met 
een paar hoge beuken linksaf. Na een slagboom komt u uit op de 
Wieksloterweg O.Z. Hier rechtsaf gaan en de spoorlijn Utrecht-Baarn 
langs P 21676 oversteken. 

Rechtdoor op een fietspad met naastliggend zandpad. Later krijgt u aan 
de rechterhand rode palen met een witte band. Het pad met deze rode 
palen naar links volgen en het fietspad dus verlaten. U loopt nu over een 
zandvlakte, de Soesterduinen. 

Na een tijdje voegt zich een wandelroute gemarkeerd met blauwe kop 
bij de rode palen. Ter hoogte van barak nr. 20 buigt deze blauwe 
paaltjesroute naar links. Nu de rode palen verlaten en de paaltjes met 
blauwe kop volgen. Na het oversteken van een zandvlakte vindt u op 
een splitsing rechtdoor paaltjes met een gele kop. Nu deze gele 
paaltjesroute volgen en de blauwe, die naar links buigt, verlaten. 

Uitgekomen op een asfaltweg (van Lijndenlaan) linksaf. Op de kruising 
met de Middenlaan rechtdoor. (Naar rechts op de kruising staat het 
voormalig NS-station Soestduinen.) Uitgekomen op de voorrangsweg 
deze oversteken en linksaf aan de overzijde. (Aan de zijde waar u 
vandaan komt, ligt aan uw linkerhand een rustgelegenheid). 

SOESTDUINEN- 117,4 km 
Soestduinen heeft rustgelegenheid en is gelegen aan de buslijnen 
Amersfoort NS - Soestdijk NS v. v. en Soesterberg - Soestdijk NS - 
Soestdijk Noord. 

Na het parkeerterrein rechtsaf het eerste pad bij het bord `Natuurpad 
Soesterduinen'. Paaltjes met een oranje-rode markering volgen, langs 
een camping met zomerhuisjes. Op de eerste kruising rechtdoor, bij de 
volgende linksaf, nog steeds langs de oranje-rode markering. Rechts 
aanhouden aan het eind van het pad en een asfaltfietspad opgaan. 

Op de splitsing van fietspaden links aanhouden en later bij P 20674 
rechtdoor het slingerende fietspad volgen. Later naar rechts over een 
wildrooster en onder een G+E poort door. Rechts aanhouden op een 
schuine kruising, waar links de afscheiding ophoudt. Het pad naar 
rechts volgen en rechtdoor langs de ingang van camping ` 't 
Monnikenbosch', een asfaltweg blijven volgen. 
 
Bij P 20733 linksaf richting Amersfoort. Dit fietspad evenwijdig aan de 
spoorlijn blijven volgen en alle zijpaden negeren. Aan het eind van het 
fietspad rechtsaf de spoorlijn oversteken. Deze weg, Bachman 
Wuytierslaan, aan de rechterzijde met een bocht naar links volgen. Op 
de driesprong bij Y 1745-2, de Daam Fockemalaan oversteken en nu 
rechtsaf. Linksaf de eerste straat, Mr. Th. Heemskerklaan. Zijstraten 
negeren en ook rechtdoor op een tweetal kruisingen. 
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Net voorbij de Treublaan aan de rechterhand, linksaf een bospad in. Op 
de kruising linksaf in de richting van een tennisbaan. Het pad buigt 
naar rechts langs deze tennisbaan en gaat later langs een grasveld, 
beide achter een hek. Rechts aanhouden op een splitsing, het smalle 
pad langs het hek verlaten. Het pad wordt nog smaller en gaat even 
over een grasveld. 

Naar rechts buigend komt het uit op een asfaltweg. Deze even naar 
rechts volgen en dan linksaf de eerste straat, de Van Limburg 
Stirumlaan. Rechtsaf de eerste straat (Heinsiuslaan); deze blijven 
volgen. Bij een kruising rechtdoor en op een driesprong links aan-
houden. Rechtdoor de Bachman Wuytierslaan oversteken. Recht 
voor u bevindt zich een ingang van NS-station Amersfoort; voor de 
hoofdingang gaat u rechtsaf langs het busstation, wat winkels en 
kantoren. 
 
AMERSFOORT - 125 km. Het eindpunt van dit wandelpad. 

Routebeschrijving Amersfoort - Haarlem AMERSFOORT - 

beginpunt van de wande/ing: NS-station 

Vanuit de hoofdingang rechtsaf langs winkels, kantoren en het bus-
station. Aan het eind van het busstation, bij de andere stationsuit-
gang, linksaf de Bachman Wuytierslaan oversteken. Vanaf de uitgang 
van de perrons naar het busstation is het rechtdoor de Bachman 
Wuytierslaan oversteken. 

Aan de overzijde rechtdoor de Heinsiuslaan, deze naar rechts aan-
houden en rechtdoor op een kruising bij het Thorbeckeplein / Van 
Beuningenlaan. Aan het einde linksaf, Van Limburg Stirumlaan. Aan het 
einde daarvan even naar rechts en direct aan de overzijde van de 
straat links aanhouden een zandpad in. Dit wordt wat smaller, gaat 
even over een grasveld en wordt daarna weer breder. Uitgekomen 
bij een hek, dit blijven volgen langs een tennisbaan. Het pad buigt naar 
links en nu rechtsaf het eerste pad. 

Aan het einde rechtsaf, de mr. Th. Heemskerklaan. Deze tot het 
einde volgen. Rechtsaf een drukke weg, de Daam Fockemalaan. 
Linksaf bij de verkeerslichten, oversteken en rechtdoor, Bachman 
Wuytierslaan. Deze met een bocht naar rechts volgen en de spoor-
baan oversteken. Nu meteen linksaf bij P 20734, een fietspad 
richting Soest. Een fietspad naar rechts negeren. Waar het fietspad 
overgaat in een asfaltweg bij P 20733, rechtsaf richting Birkhoven. 
Rechtdoor bij de ingang van camping '`t Monnikenbosch' en links 
aanhouden bij de hierna komende splitsing. Op de kruising linksaf 
een schelpfietspad. 
 
Na de G+E poort en een wildrooster dit fietspad naar links volgen tot P 
20647. Hier rechtdoor een asfaltfietspad. Een fietspad naar links 
negeren en een zandverstuiving aan de rechterhand passeren. 
Na de zandverstuiving linksaf het eerste pad in, een paaltjesroute 
met oranje-rode markering volgen. Op de kruising rechtsaf en bij de 
volgende kruising rechtdoor. De oranje-rode route blijven volgen 
langs een camping met zomerhuisjes tot aan de verkeersweg 
(Soesterbergse straat). 
 
SOESTDUINEN; 7,6 km. 

Soestduinen heeft rustgelegenheid en is gelegen aan de buslijnen 
Amersfoort NS - Soestdijk NS v. v. en Soesterberg - Soestdijk NS - 
Soestdijk Noord 
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Linksaf op de Soesterbergse straat en de eerste weg naar rechts 
aan de overzijde ingaan, Van Lijndenlaan. Rechtdoor op de kruising 
met de Middenlaan. Naar links op de kruising ziet u het voormalige 
stationnetje van Soestduinen. 
Na huisnummer 16 rechtsaf langs een slagboom, een gele paaltjes-
route volgen. Weldra voegt zich ook een blauwe paaltjesroute bij de 
gele. Nu rechtdoor deze blauwe paaltjesroute volgen en de gele die 
naar rechts afbuigt verlaten. Ter hoogte van een aantal barakken, 
komt u langs rode palen met een witte band. 

Nu deze rode palenroute volgen en de blauwe route, die naar links 
afbuigt, verlaten. De rode palen voeren u over een zandvlakte tot 
aan een fietspad met naastliggend zandpad. Hier rechtsaf gaan en het 
fietspad blijven volgen.De spoorlijn (Utrecht-Baarn v.v.) oversteken en 
rechtdoor langs P 21676 richting Lage Vuursche. 

Linksaf na het sportterrein bij het bord 'A.V. Pijnenburg' en langs een 
slagboom het bospad opgaan. Nu rechtsaf op een kruising het pad 
langs een sparrenbos volgen. Zijpaden en ook een kruising 
negeren. Aan het eind van het pad bij een slagboom linksaf en direct 
schuin naar rechts een bospaadje ingaan. Dit naar rechts aanhouden 
en een pad links negeren. Op de T-splitsing naar links en na plm. 30 
meter rechtsaf langs een houten hekwerk een smal bospad ingaan. 
Rechtsaf het eerste smalle pad en na een bocht rechtdoor op een 
viersprong. 

(Wanneer U dit smalle pad mocht missen, ga dan aan het eind 
van het pad rechtsaf en na plm. 80 meter op een viersprong 
linksaf; u bent dan weer op de route) 

Uitgekomen op een grindweg rechtsaf en linksaf op de kruising met 
een fietspad. Dit fietspad plm. 1,5 km blijven volgen tot de kruising 
met een drukke voorrangsweg. Hier bij Y 3987-5 rechtdoor oversteken 
en aan de overkant de Emilialaan in. 

Aan het eind van deze laan bij P 20069 linksaf de Buurtlaan in. Op de 
kruising bij P 20071 rechtdoor het fietspad blijven volgen. Na een 
kruising ziet u rechts het hek om kasteel 'Drakesteyn'. Aan het eind 
van het hek rechtsaf gaan en direct linksaf het eerste pad. Na wat 
bochten komt u uit op de Vuursche Steeg, die naar rechts direct 
overgaat in Dorpsstraat. Bij P 20022 rechtdoor Lage Vuursche in. 

LAGE VUURSCHE -16,3 km. 
In Lage Vuursche is rustgelegenheid. In de Dorpsstraat vindt u de 
bushaltes van de buslijn Hilversum-Zeist v. v. 

De Dorpsstraat vervolgen en rechtdoor bij Y 595. Bij P 20299 
rechtsaf richting Baarn. Linksaf het eerste pad. Rechtdoor tot aan 
een paal met 'Beukenwoudwandeling'. Op deze schuine kruising 
nog rechtdoor evenals op de volgende kruising. Op de daarop vol-
gende kruising rechtsaf langs een slagboom. Linksaf op een T-
splitsing en rechtdoor bij kruisingen. 

Ook rechtdoor een asfaltweg kruisen. Bij een paal met 'Beuken-
woudwandeling" een breed zandpad kruisen. Pas op de boom-
stronken! Linksaf op de T-splitsing, een zijpad naar rechts negeren en 
rechtsaf op de eerstkomende kruising. Rechtsaf bij een Tsplitsing 
met een bank, een onduidelijk pad links negeren en linksaf het 
volgende pad na een paaltje met een gele kop. 

De drukke voorrangsweg oversteken en aan de overzijde linksaf 
gaan. Na plm. 50 meter rechtsaf het eerste pad ingaan, waarbij een 
soort waterloop aan de linkerhand wordt gevolgd. Linksaf het eerste 
pad. Op de kruising linksaf langs een boom met een witte stip. 
Rechtsaf het eerste pad; u passeert een vijver aan uw linkerhand. 
Linksaf aan het eind van dat paadje en rechtsaf het eerste pad, 
waarbij u de vijver dus achter u laat. 

Rechtdoor op de kruising en wat links aanhouden op een vier-
sprong met links rood-witte LAW-markeringen. Na het kruisen van 
een ruiterpad linksaf het eerste pad, de LAW-markering volgen. Op de 
kruising rechtsaf en aan het eind van het pad linksaf, nog steeds langs 
LAW-markeringen. Uitgekomen op een zandweg met naastliggend 
fietspad (op de grens van Noord-Holland en Utrecht) rechtsaf, de 
spoorbaan Hilversum-Baarn oversteken en rechtdoor de dr. Albert 
Schweitzerweg in. Bij P 20631 rechtsaf een fietspad richting Baarn 
in. 

Links aan de overzijde van de Zandheuvelweg ligt bosbuffet `de 
Sailor'. 

BOSBUFFET `DE SAILOR'- 22,7 km 
Aan de voorrangsweg onder het viaduct liggen de bushaltes van de 
buslijn Amsterdam-Hilversum NS v. v. 
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Linksaf bij de bordjes 'Eemland en Nieuwe Vuurse route', de Zand-
heuvelweg oversteken en de Oud-Eemnesserweg ingaan. Linksaf een 
fietspad onder de viaducten door. Een asfaltweg oversteken en 
rechtdoor via een klaphekje het `Goois Natuurreservaat' betreden. 
Rechtsaf op een viersprong en links aanhouden op een splitsing. Op 
de hierna volgende viersprong rechtdoor, het pad naar rechts 
negeren. Hierna ook twee paden naar links negeren, een ruiterpad 
kruisen en omlaag gaan. Dit pad wordt later verhard. 

Uitgekomen op een asfaltpad dit naar links aanhouden en geruime tijd 
met bochten volgen. Linksaf, waar het asfaltpad rechtsaf naar een 
uitgang buigt; een zandpad met ruiter- en huifkarroute opgaan. 
Zandpaden links en rechts negeren en rechtdoor gaan, later met 

een hek aan uw linkerhand. 

Waar het hek naar links buigt, rechtdoor gaan. Vlak voor een Gas-
uniepaaltje linksaf op een kruising met aan de rechterhand de paaltjes 
`22' en `31' van een tweetal wandelroutes. Bij de paaltjes '21' en `30' 
rechtdoor gaan; bij '20' en '29' het pad naar rechts volgen en op de 
splitsing na `19' en '28' rechts aanhouden een heuveltje 

over. 
Uitgekomen op een schelpfietspad bij een bank het pad tegenover die 
bank ingaan. Een ruiterpad kruisen, links aanhouden op de daarop 
volgende splitsing, een smal pad links negeren. Het pad gaat tussen 
een berk en een grafheuvel door. U passeert nog een grafheuvel aan 
uw rechterhand. Op de langgerekte kruising bij paaltje `16' links 
aanhouden, de bosrand volgen. 

Op een splitsing met een onduidelijk pad naar rechts, het pad naar links 
blijven volgen. Bij paaltje '15A' het pad met een bocht naar links volgen. 
Bij paaltje 15' het hoge pad langs de rand nemen. Rechtdoor bij paaltje 
`14' en wat naar links aanhouden bij paaltje 13'. Linksaf bij paaltje 12' 
voor het hek langs en rechtsaf op T 
splitsing bij paaltje `11', het klaphekje door. 

Linksaf na het hekje en rechtsaf het eerste pad bij een paaltje `7' van een 
rode wandelroute. Rechtdoor bij paaltje `8A' en linksaf bij de paaltjes `8' 
van zowel een rode als een gele wandelroute. Het pad voert nu 
langs de rand van een diepe kuil of 'ravijn' zo u wilt. Het pad nu 
volgen langs de paaltjes '9', 10' en 11'. Na een bocht langs paaltje 
12' , dan langs 13' en rechtdoor op een kruising met 

een bank bij paaltje 14'. Ook rechtdoor langs paaltje 15'. 
Op een vijfsprong, na een laantje met scheefhangende bomen, 
rechtdoor het pad langs een hek volgen. De paaltjesroute hier dus 
verlaten. Aan het einde, waar er een fietspad bijkomt, even naar 
rechts op de drukke voorrangsweg (Hilversum - Laren) en deze direct 
naar links bij een vluchtheuvel oversteken. 

Aan deze weg liggen bushaltes voor de buslijn Hilversum NS-
Amsterdam Amstelstation. 

 
Aan de overzijde rechtdoor een fietspad opgaan; zijpaden naar 
rechts naar een parkeerplaats negeren. Waar het fietspad naar links 
buigt, rechtdoor langs wandelroute paaltje `48' een voetpad langs 
een bank opgaan. Rechtdoor bij paaltje `47' door een klaphekje een 
begrazingsgebied betreden. Een smal pad rechts negeren. Rechtdoor 
op de kruising bij paaltje '46' en aan het einde bij paaltje `45' links 
aanhouden, een pad langs de bosrand. Dit pad volgen langs de 
paaltjes '44' en `43'. 

Nu rechts aanhouden op een splitsing bij paaltje '42'. Rechtdoor op de 
kruisingen bij de paaltjes '41' en `40'. Links aanhouden aan het eind van 
het pad bij paaltje `39'. Rechtdoor op een kruising bij '38', rechtdoor 
een schelpfietspad kruisen en door een klaphekje gaan. 

Direct na het klaphekje rechtsaanhouden, dus niet langs het hek; u 
passeert een bank onder een berk aan de linkerhand. Plm. 15 meter 
voor autokeringspaaltjes linksaf op een kruising; een pad links 
negeren. Na de volgende autokeringspaaltjes links aanhouden een 
schelpfietspad op. Links aanhouden bij P 20011, een tegel pad. Een 
fietspad en een straat links negeren en de Crailose brug over. 

CRAILOSE BRUG - 29,8 km 
Hier bent u plm. 1 km verwijderd van NS-station Hilversum-Noord. Dit 
kunt u a. h. v. bereiken: Vlak voor de brug het tegelfietspad omlaag, aan het 
eind naar rechts de Erfgooierstraat volgen, die naar links overgaat in 
Dasselaarstraat, dan linksaf de Verschurestraat en rechtsaf de eerste 

straat, de Buisweg. Deze blijven volgen; aan het eind rechtdoor een 
voetpad ingaan; dit voert naar NS-station Hilversum-Noord. 

Na de brug rechtdoor de voorrangsweg oversteken. Aan de overzijde 
rechtsaf bij Y 13985-2 richting Spanderswoud. Een asfaltweg 
oversteken en linksaf bij Y 13985-3 richting Spanderswoud. Rechtdoor 
op een kruising met een ander schelpfietspad. 
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Uitgekomen op een asfaltweg bij P 20139 iets naar rechts oversteken 
en een bospad met rood-witte LAW-markering in. Een bordje 'Goois 
Natuurreservaat' aan de linkerhand passeren. Op een splitsing het pad 
naar rechts aanhouden. U passeert paaltje '6' van een gele 
wandelroute. Rechtsaf het eerste pad langs paaltje `7' en links 
aanhouden bij paaltje `7A'. Linksaf op T-splitsing bij paaltje '8'. Rechts 
aanhouden op een viersprong bij paaltje `9'. Rechtdoor op de 
kruising bij paaltje '10' en ook rechtdoor op een schuine kruising met 
een breed pad bij paaltje `11'. 

Op driesprong met paaltje '12' rechts aanhouden. Rechtsaf op de 
volgende driesprong met rechts een bank. U verlaat hier de gele 
paaltjesroute. Bij een slagboom en paaltje `13' van een rode wan-
delroute de asfaltweg oversteken. Rechtdoor op een kruising met 
een breed zandpad bij paaltje `12'. 

Linksaf op de volgende kruising met een breed bospad bij paaltje 
`11'. Bij paaltje `10' het pad naar rechts volgen. Linksaf op de kruising 
met een brede laan bij paaltje `9'. Rechtdoor bij een padversmalling en 
uitgekomen op een schelpfietspad rechtsaf. Op de kruising met P 20037 
linksaf een boslaan in. 

Wanneer u bij P 20037 rechtdoor gaat, bereikt u na plm. 1 km de Franse 
Kampweg met bushaltes voor de buslijn Bussum NS - Hilversum NS 

Rechtdoor bij een slagboom een asfaltweg oversteken en een hek 
door. U betreedt hier het landgoed 'Boekesteijn'. Rechtdoor een 
brug over en rechts aanhouden op de daarna komende splitsing. 
Zijpaden links negeren. Hret brede pad met een bocht naar links 
volgen. Zijpaadjes negeren. PIm. 20 meter voor een hek linksaf. Het 
pad met een bocht naar rechts volgen. 

Nu rechtdoor met op afstand links en ook rechts een weiland. Op 
splitsing bij paaltje met een groene kop links aanhouden, zijpaden 
negeren. Aan het eind naar rechts, een pad met een weiland aan 
de linkerhand. Zijpad rechts negeren, een bruggetje over en weer 
rechtdoor. Op kruising linksaf langs een hek. Op T-splitsing rechtsaf 

langs een slagboom. 

Aan uw linkerhand is het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten 
(toiletten en koffie-automaat aanwezig; 's maandags gesloten) 

BEZOEKERSCENTRUM 's-GRAVELAND - 34,4 km 

Uitgekomen op de weg, nadat u het landgoed 'Boekesteijn' heeft 
verlaten, rechtsaf het fietspad op. Dit volgen langs huize 'Boeke-
steijn' en het landgoed 'Schaep en Burgh'. Bij Y 244-5 linksaf richting 
industrieterrein 'de Slenk'. Brug over en een weg rechts negeren. 
Rechtdoor langs het bord 'Ankeveen', de Stichtse Kade. Deze tot het 
einde volgen. Linksaf aan het eind langs het 'Ankeveens Regthuys', 
Stichts End. Zijwegen negeren. 

ANKEVEEN - 37,9 km 
In Ankeveen is rustgelegenheid. 

Bij Y 4082 rechtsaf, fietspad richting Nederhorst den Berg, het 
Bergse pad tussen de Ankeveense plassen door. Na het bruggetje bij 
Y 7331 linksaf richting Nederhorst den Berg; Googpad. Aan het einde 
bij Y 12126-3 rechtsaf richting centrum. Bij Y 12126-2 linksaf de weg 
oversteken en rechtdoor gaan. Aan het eind linksaf de 
Overmeerseweg, richting Vreeland. Ter hoogte van de Lijsterlaan 
rechts aanhouden, een voetpad langs het water volgen. 

NEDERHORST DEN BERG (OVERMEER) - 43,5 km Nederhorst den 
Berg ligt aan de buslijn Weesp-Hilversum v. v. Voor de halte 
`Overmeer' moet u de Overmeerseweg rechtdoor blijven volgen. 

Aan het eind van het voetpad rechtsaf, Vreelandse weg en deze 
blijven volgen. Op de kruising met de voorrangsweg bij Y 2844-2 
rechtsaf richting Vreeland, een ophaalbrug over. Bij Y 2844 rechtdoor, 
Vreelandseweg, deze wordt even verder Bergweg. De asfaltweg 
blijven volgen tot juist voor een theekoepel. Hier rechtsaf een 
grindpad in; het grindpad gaat over in een klinkerweg, Klapstraat, 
deze heet even verder Voorstraat. 

VREELAND - 46,2 km. In Vreeland is rustgelegenheid. 
Bij het viaduct aan het eind van het dorp zijn de bushaltes aan de 
buslijn Haarlem-Hilversum. Aan deze zijde van het viaduct de trap 
op en rechtsaf over de Vecht voor de richting Haarlem; na het 
viaduct de trap op voor de richting Hilversum. 

Rechtdoor op de kruising bij de brug de Voorstraat vervolgen, later 
met bocht naar links, de Ruiterstraat. Op T-splitsing rechtsaf onder het 
viaduct door, richting Loenen. In Loenen rechtsaf bij de Brugstraat, 
de Vecht over. 
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LOENEN - 50,3 km. 
Loenen heeft rustgelegenheid en ligt aan de buslijn Amsterdam-
Utrecht v. v. Voor de bushaltes de Brugstraat geheel uitlopen tot aan 
de voorrangsweg. 

Na de brug op de kruising linksaf, Dorpsstraat. (Rechtsaf op deze 
kruising brengt u bij het Kerkplein met oude huisjes rond de kerk en 
een informatiebord). Op T-splitsing linksaf, Cronenburgherlaan, dit 
wordt een fietspad langs de Vecht. Rechtdoor op kruising de weg 

oversteken en het voetpad aan overzijde steeds blijven volgen, de 
Vecht aan de linkerhand. Aan het eind van het voetpad naar links de 
voorrangsweg aanhouden. Rechtsaf bij Y 2187-3, richting Kerklaan, 
Stationsweg. (deze naam dateert nog uit de tijd vobr de aanleg van 
het Amsterdam-Rijnkanaal). 

NIEUWERSLUIS - 52,1 km. 
Nieuwersluis ligt aan de buslijn Amsterdam-Utrecht v. v. De bus-
haltes liggen even voorbij de Stationsweg aan de voorrangsweg. De 
plaatselijke rustgelegenheid is voornamelijk gesloten. 

De Stationsweg vervolgen, het Grachtje links negeren. Linksaf een hoog 

voetgangersbruggetje over en de weg langs het AmsterdamRijnkanaal 

volgen tot aan het veerpont. Hier overvaren met Rijkspont `De Aa'. De 
overtocht is gratis. 

Vaartijden: op werkdagen van 5.00 tot 23.00 uur 
op zon- en feestdagen van 8.00 tot 20.00 uur. Wanneer 

u aan de overkant de weg langs het kanaal naar links plm. 2 km 
blijft volgen (kanaal aan linkerhand) en bij ANWB-paal naar rechts 
gaat, richting Kockengen, bereikt u NS-station Breukelen aan de 
spoorlijn Amsterdam-Utrecht (2x per uur) en Amsterdam-Rotterdam 
(1 x per uur). 

Aan de overzijde van het kanaal even naar rechts en dan linksaf bij Y 
14017-1 richting Nieuwer Ter Aa, de Ter Aaseweg. Spoorlijn oversteken 
en over het viaduct van de snelweg gaan. De weg met bocht naar rechts 
volgen en linksaf bij Y 17408-1 richting Vinkeveen, Dorpsstraat; deze 
rechtdoor volgen. 

NIEUWER TER AA - 55,6 km 
Hier is wel een winkel, maar geen rustgelegenheid. 

Aan het eind van de Dorpsstraat, die plotseling Wilhelminastraat 
blijkt te heten, rechtsaf richting Vinkeveen, ook Wilhelminastraat. Voor 
de kerk linksaf, de Kerklaan. Op de kruising bij Y 151-1 rechtdoor, de 
Korte Zuwe. 

Na plm 150 meter passeert u aan de rechterhand een eetcaf6. 

Aan het eind van de Korte Zuwe bij Y 11442-1 rechtsaf richting Vin-
keveen, de Ter Aase Zuwe. Bij 11443-1 linksaf richting Vinkeveen, ook 
Ter Aase Zuwe. Op de kruising bij Y 11371-3 rechtdoor richting 
Wilnis, de Uitweg. 

Aan het begin van de Uitweg is een rustgelegenheid. 
 
De Uitweg vervolgen, deze gaat later over in Oudhuyzerweg. Bij Y 
11444-2 rechtdoor richting Mijdrecht. Op de kruising met de N 212 
rechtdoor de Dorpsstraat van Wilnis in. Bij Y 864-1 linksaf richting 
Kamerik, Wilnisse Zuwe 

WILNIS - 61,9 km. 
In Wilnis is met enig zoeken wel een rustgelegenheid te vinden. 
Wilnis heeft een busverbinding met Uithoorn, Amsterdam en 
Woerden. De bushalte `Herenweg' bereikt men door bij Y 864-1 
rechtdoor de Dorpsstraat te volgen en op de kruising met een 
voorrangsweg rechtsaf naar de bushaltes te gaan. Totaal plm. 500 
meter 

 
De Wilnisse Zuwe blijven volgen tot de voorrangsweg; hier rechtsaf, 
een fietspad langs de Bovendijk. 

P/m 100 meter naar links aan de N 212 bevinden zich de bushal-
tes Bovendijk van de buslijn Amsterdam- Wberden v. v. Aan de 
Bovendijk passeert u weldra aan uw rechterhand dagre-
creatieterrein `Heinoomsvaart' met een toiletgebouwtje. 

Na zo'n 3,5 km, aan het eind van de Bovendijk linksaf het Molenland. 

Na de bocht naar rechts passeert u aan de linkerhand camping `De 
Kromme Mijdrecht' met een kantine en toiletten; a/leen in het 
zomerseizoen geopend. 

Bij Y 4247-1 linksaf de Hoofdweg. Op de T-splitsing bij Y 2146-1 
rechtsaf richting De Hoef, De Hoef-Oostzijde. De weg langs de Kromme 
Mijdrecht plm. 3 km blijven volgen. 
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DE HOEF - 72,5 km. 
In De Hoef is rustgelegenheid (vanaf 12.00 uur geopend). 
De Hoef ligt aan de buurtbuslijn Mijdrecht-Uithoorn v. v. 

De weg langs de Kromme Mijdrecht nog steeds blijven volgen. 
Rechtdoor op de kruising met de voorrangsweg bij een brug. Na de 
Pondskoekensluis heet de weg nu ook Kromme Mijdrecht. Na plm. 3 
km bereikt u Amstelhoek. 
Nu het tegelpad langs het water volgen, ook waar de weg (Menno-
nietenbuurt) naar rechts buigt. Voor de brug de trap op en de brug 
over. Na de brug linksaf een trap af en na 10 meter scherp linksaf 
een voet-/fietspad onder de brug door en rechtdoor Irenepad (wat 
aan de andere kant Amstelstraat blijkt te heten). Bij Y 10869 rechtsaf 
richting Nes aan de Amstel. 

UITHOORN, 76,6 km 
In Uithoorn zijn rustgelegenheden. Na het passeren van de busbrug, 
vindt u links in de Petrus Steenkampweg bushaltes, maar ook 66n 
rechtdoor aan de Wilhelminakade. Uithoorn heeft busverbindingen 
met Amsterdam-CS, Amsterdam-Zuid-WTC, Utrecht-CS en 
Haarlem. 

Bij Y 10609-1 rechtdoor de Wilhelminakade richting Nes aan de 
Amstel. Rechtsaf de eerste weg, Amsteldijk-Noord langs het kerkje. Op 
T-splitsing met de voorrangsweg rechtsaf, ook AmsteldijkNoord. 
Linksaf de eerste weg, Molenlaan, tussen kantoren en de chemische 
fabriek `Cindu' door. Zijwegen negeren. 

Rechtdoor de Amsterdamseweg kruisen en het fietspad aan de 
overzijde ingaan. Fietspad wordt asfaltweg. Rechtdoor op de kruising 
met Anton Philipsweg/Joh. Enschedeweg. Pad rechts negeren en wat 
links aanhouden; over een veerooster en door een hek gaan. Het 
pad met een bocht naar rechts volgen. U passeert de 
kinderboerderij 'Olievaar' aan uw rechterhand. Rechtdoor op kruising, 
een grindpad. Op de splitsing rechts aanhouden. Op de kruising 
rechtdoor een bospad over vlonders opgaan. 

 
Uitgekomen op een grindpad bij een informatiebord linksaf door een 
hek. Over een parkeerplaats gaan en rechtsaf, met bochten het pad 
naar de dijk volgen. Op de dijk rechtsaf; een fietspad naar rechts 
negeren. Linksaf de eerste weg, Middenweg, een bruggetje 
over. 

Dit pad, wat later onverhard wordt, plm. 3,5 km volgen door het 
weidegebied tussen Uithoorn en Amstelveen. 
Aan het eind van het graspad een asfaltweggetje oversteken en 
tussen betonpaaltjes door een tegelpad op. Nu links aanhouden een 
fietspad in. Een weg oversteken en een bruggetje over. Rechtdoor 
woonerf Thuishaven, dit gaat over in Midscheeps. Uitgekomen op een 
fietspad, linksaf gaan. Later komt er een naastliggend tegelpad. 
 
Na bochten een bruggetje over en de weg oversteken. Aan de 
overzijde het tegelpad naast een fietspad volgen langs een flat. Op 
driesprong van fietspaden rechtdoor een woonerf in, Saturnus. Aan het 
eind rechtsaf, Jupiter en bij de verkeersweg linksaf. Net voor de halte 
van de sneltram de weg oversteken en aan de overkant rechtdoor 
langs de ingang van het winkelcentrum `Middenhoven'. 

A MS TEL VEEN-MIDDENHO VEN - 84,1 km 
Tijdens openingsuren is er in het winkelcentrum rustgelegenheid. 
Halte `BRINK' van sneltrram 51 naarAmsterdam-CS. 

Aan het einde linksaf, Grote Beer, en rechtsaf een tegelpaadje 
langs een naastliggend fietspad. Bij het bruggetje even linksaf en 
direct rechtsaf het tegelpaadje langs het fietspad blijven volgen. Bij de 
verkeerslichten de Beneluxbaan oversteken en rechtdoor de Van 
der Hooplaan. 

Bij de volgende verkeerslichten even naar rechts het klinkerpaadje op 
en direct linksaf het voetpaadje in evenwijdig aan de Van der 
Hooplaan. Linksaf bij de volgende kruising, de Sportlaan in, aan de 
linkerzijde. Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor de Bovenker-
kerweg oversteken en rechtdoor de Noorddammerlaan in. 

BO VENKERK- 87,1 km. In Bovenkerk is rustgelegenheid. 
Bovenkerk ligt aan de buslijn Amsterdam-Aalsmeer v. v. 

Rechtdoor langs het benzinestation en rechtdoor over een spoor-
baantje. Tegenover huisnr. 47 de weg oversteken en een tegel-
paadje langs betonpaaltjes aan de overzijde ingaan. Na het brug-
getje op driesprong linksaf. Aan uw rechterhand passeert u de Am-
stelveense Poel. Op de volgende driesprong, na een hoge brug, 
rechts aanhouden langs een bank en papierbak en een bruggetje 
over. Rechtdoor op de kruising bij P 26, een pad omlaag. 



 

28 29 

 

Op T-splitsing voor het water rechtsaf, het pad met een bocht naar 
links volgen. Op T-splitsing linksaf, een voetpad evenwijdig aan een 
fietspad. Voor het bruggetje rechtsaf een pad langs het water. Op 
een kruising met links een brede brug, een voetpad schuin rechts 
aan de overkant ingaan. 

Op de kruising bij P 41 linksaf het bruggetje over en op de drie-
sprong (zo'n 15 meter links van P 27) links aanhouden, later langs het 
water. Aan `t eind van dit voetpad rechtdoor de verkeersweg 
oversteken en een voet-/ruiterpad (later alleen voetpad) aan de 
overzijde vlak langs het water ingaan. 
Dit pad onder de viaducten door volgen. Na bochten links aanhouden, 
een bruggetje over. Rechtdoor een fiets- en ruiterpad kruisen en ook 
rechtdoor op een kruising van voetpaden met aan de linkerhand een 
ronde bank. 

Op driesprong met rechts een aantal banken het pad naar links volgen. 
Op T-splitsing linksaf een brug over en bij P 11 rechtdoor een 
vrijliggend voetpad wat omhoog ingaan. In een bocht een plateautje met 
wat banken aan de rechterhand passeren. Later een bruggetje over en 
rechtdoor. Nu links aanhouden tot op de heuvel. Naar 
rechts, langs de kiosk, de trap op. 

Boven gekomen naar links het pad omlaag. Dit pad aan het eind naar 
rechts aanhouden en even verder een zijpaadje rechts negeren. Op 
een driesprong het pad naar rechts aanhouden. Op T-splitsing linksaf 
en weldra naar rechts een brede brug over. Na de brug linksaf het 
eerste pad in. Nu rechtsaf het eerste pad. Op een kruising rechtdoor en 
aan het eind van het voetpad bij een bre 
de laan linksaf, naar een rotonde. 

BOSBAAN, AMSTERDAMSE BOS - 95,1 km. 
Vanaf de rotonde plm. 100 meter van de Bosbaan af, komt u op de 
Amstelveenseweg, met bushaltes van diverse lijnen o.a. naar NS-
station Amsterdam-Zuid WTC. 

In het kader van de werkzaamheden i.v.m. de verbreding van de Bosbaan 
zal de rotonde waarschijnlijk verdwijnen. U moet dan de weg langs de 
Bosbaan oversteken, rechtdoor gaan tot P 30 en daar de route weer op-
pakken. 

Na het informatiebord de rotonde (verkeersweg en fietspad) naar 
links oversteken. Aan de overzijde even rechtsaf en dan linksaf het 
eerste bospad ingaan. 

U passeert aan uw linkerhand de kop van de Bosbaan. Aan het 
eind van het bospad een weg oversteken, even naar links het fietspad 
op en direct rechtsaf langs P 30 de weg oversteken en rechtdoor. Nu 
vlak voor het spoorlijntje linksaf een brug over en de weg evenwijdig 
aan het spoorlijntje volgen. Zijwegen negeren. Aan uw rechterhand 
passeert u de nieuwbouw van woningen en kantoren in het kader van 
de ontwikkeling van de zg. Zuid-as. Later buigt de weg naar links en 
nog verder na een bocht naar rechts komt u onder viaducten door. 

Op de T-splitsing bij Y 12573-1 linksaf richting Osdorp. De Schinkelsluis 
over en linksaf bij Y 12574-2. 

U passeert aan uw rechterhand het tennispark TC Jaagpad met een 
kantine en toiletten. 

Weer viaducten onderdoor, het tegelpad langs het water volgen. 

Waar de asfaltweg naar rechts buigt nog even rechtdoor en na plm. 20 
meter naar rechts een smal bospad in langs een hekje: 'Vogelre-
servaat'. Dit bospad met bochten blijven volgen en alle smallere 
zijpaden negeren. Uitgekomen op een driesprong van gelijkwaardige 
bospaden links aanhouden en direct linksaf het eerste bospad in, een 
zijpaadje links negeren. 

Een bruggetje over en rechtsaf het voetpad langs het water van de 
Nieuwe Meer volgen. Later wordt dit een fietspad. Na het passeren van 
volkstuinen aan uw rechterhand (aan de over 
zijde van het water), linksaf een fietspad in: `Landschapspark De 
Oeverlanden'. Op een splitsing met een fietspad nog even rechtdoor 
gaan en voor een hek naar rechts een schelppaadje in. Dit pad, wat 
overgaat in een smal zandpad, langs de oever van de Nieuwe Meer 
steeds blijven volgen en alle zijpaden negeren. 

Uitgekomen op een schelppad dit even naar links volgen tot vlak voor 
een soort strekdam. Nu naar rechts, een rood gravelfietspad kruisen 
en een bruggetje over. Linksaf bij Y 626003-6 richting Sloten-Osdorp 
en rechtsaf bij Y 626003-3 ook richting Sloten-Osdorp. Dit pad gaat 
onder viaducten door. Op- en afritten van de A4 oversteken. Aan het 
eind van het fietspad de parkeerplaats aan de linkerzijde volgen. Op 
de T-splitsing met aan de rechterhand op de kruising een groot 
massief kunstwerk (scheef molenlijf met vleuge/s?) linksaf de Sloterweg 
op, waar wat verder een voetpad langs ligt. Rechtdoor de weg volgen 
het dorp Sloten in. 



 

 

U passeert de kerk met het mooie torentje aan uw rechterhand en 
tussen de huisnrs. 1208 en 1204 vindt u de banpaal uit 1794. 

AMSTERDAM - SLOTEN 102 km. 
Sloten heeft rustgelegenheden (o. a. aan het eind van de Sloter weg) 
en een busverbinding met NS-station Amsterdam-Sloterdijk en ook 
met Amstelveen en Leiden. 

Uitgekomen op een drukke verkeersweg deze wat naar links over-
steken en dan rechtsaf zodat u`De Molen van Sloten' aan uw rech-
terhand passeert. Linksaf het Akersluisje over en rechtsaf aan de 
overkant. Rechtdoor op de kruising met de Baden Powellweg, naar 
rechts het fietspad kruisen en het voetpad steeds langs het water 
blijven volgen, later met een bocht naar links. Nu alle zijpaden negeren 
en ook rechtdoor op kruisingen met verkeerswegen. 

l. v. m. de aanleg van het Osdorp-park is het mogelijk dat de omschrijvin 
gen niet helemaal correct meer zijn. Wanneer u het pad steeds met het 
water aan de rechterhand volgt, komt u tenslotte bij de Osdorperban uit. 

Aan het eind van het voetpad, vlak na een bocht naar links rechtsaf 
een brug over en de Osdorperban oversteken en rechtdoor de Rei-
merswaalstraat ingaan. 

AMSTERDAM-OSDORP - 104,5 km. 
Osdorp heeft rustgelegenheden en een tramverbinding met de NS-
stations Amsterdam CS en Amsterdam-Lelylaan (Iijn 1 en /ijn 17). Ook 
heeft Osdorp een busverbinding met NS-station Amster dam-
Sloterdijk. 

Aan het eind van die straat rechtdoor de Ookmeerweg oversteken en 
aan de overzijde een fietspad richting Geuzenveld ingaan, later met 
naastliggend tegelvoetpad. Een zijweg rechts langs de molen 
'De 100 Roe' negeren. Aan het eind van de weg naar links de Nico 
Broekhuysenweg ingaan; zijpaden negeren. Op de kruising de Nico 
Broekhuysenweg vervolgen via een wat meer vrijliggend voetpad. Ook 
op het volgende kruispunt rechtdoor gaan, nu een fietspad. Zijweg 
naar links negeren en de weg met een bocht naar rechts volgen. Op 
T-splitsing linksaf (Tom Schreursweg). 

Op de volgende T-splitsing bij de voorrangsweg rechtsaf, Osdor-
perweg, die direct bij de gemeentegrens verandert in Mientkade. 
Dan naar rechts aanhouden Burg. Simonsstraat. Op de T-splitsing bij 
de voorrangsweg linksaf, de Amsterdamse Straatweg. 
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Bij Y 8224-1 rechtdoor richting Spaarnwoude. 

HALFWEG - 110, 5 km. 
In Halfweg is rustgelegenheid. Ha/fweg ligt aan de buslijnen 
Amsterdam - Haarlem v. v. 

 
Voor de volgende kruising met verkeerslichten rechtsaf richting 
Spaarnwoude; dat heet aan de overzijde Dubbele Buurt. Vlak voor 
huisnr. 14 rechtsaf een trapje af en rechtsaf onder het viaduct door. Op 
een kruising rechtdoor en direct daarop linksaf de Kanaalweg. In de 
bocht van deze weg rechtdoor, een asfaltweggetje langs woon-
schepen. In de bocht naar rechts van dit weggetje, linksaf een bruggetje 
over en het fietspad naar links volgen. 

Op een kruising rechtsaf een asfaltweggetje langs woonschepen en 
andere bouwsels. Dit weggetje wordt onverhard. Aan het einde 
linksaf een voorrangsweg oversteken en linksaf op het fietspad. Dit met 
een bocht naar rechts volgen, een brug over en op een driesprong van 
asfaltpaden linksaf. Op een kruising met een voetpad rechtsaf. Nu 
het eerste pad linksaf tegenover een toiletgebouwtje met de naam 
`Zwaluw'. 
 
Op een driesprong linksaf een brug over en op de kruising met een 
brede asfaltweg rechtsaf. Na de brug het eerste pad linksaf. Op de 
kruising met een asfaltweg rechtdoor langs paaltjes met een gele en 
blauwe kop. Op de T-splitsing met een asfaltweggetje linksaf de 
brug over en weer linksaf het eerste pad. Aan het eind van dit pad linksaf 
de brede brug over en daarna rechtsaf bij P 24114, richting 
IJmuiden. Op de kruising met de voorrangsweg met ANWB-
wegwijzer rechtdoor richting Spaarnwoude. 

Ook bij P 24345 rechtdoor het fietspad volgen. Aan het eind van het 
fietspad bij P 24807 linksaf richting Spaarnwoude, langs een voor-
malig gemaaltje uit 1879. Bij de splitsing, met in de hoogte een pad-
destoel, rechts aanhouden richting Spaarnwoude. Onder het viaduct 
door en bij Y 4465-1 linksaf de Kerkweg, richting Spaarnwoude. Bij de 
volgende ANWB-wegwijzer rechtsaf richting 
Spaarnwoude/Spaarndam. Bij het huis 'Einde Rust' rechtdoor door een 
klaphek en nu het klinkerpaadje om de kerk heen volgen. 

Aan de linkerzijde van de kerk vindt u het graf van de oud-burgemeester van 
Amsterdam, Arnold d'Ailly en het `vaam' van Kees van Kieten, de reus van 
Spaarnwoude. Het 'vaam' geeft de afstand tussen de vingertoppen aan bij 
uitgespreide armen. 
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 Weer een klaphekje door en nu rechtdoor langs wat hekken een 
fietspaadje op. Later rechtdoor bij P 24812 en bij P 24088 de pol-
derdijk oversteken en rechtsaf aan het einde voor een fabriekshek, 
Lagedijk. Deze Lagedijk wordt een smal paadje en daarna een 
weggetje achter wat villa's' om. 

Rechtdoor de Lagedijk vervolgen en vlak voor de dijk linksaf een 
klinkerpaadje in langs een langwerpig gebouw met een luidklokje, het 
Rijnlandshuis uit 1641. Naar links de brug over en het onderaan de dijk 
gelegen klinkervoetpaadje opgaan. 

SPAARNDAM; 119,6 km 
In Spaarndam is rustgelegenheid (net na de brug) en het ligt aan 
de stadsbuslijn naar Haarlem. 

Het voetpaadje volgen en na het beeld van Hans Brinker, met zijn 
duim in de dijk, wat links aanhouden, Taanplaats. Rechtdoor een smal 
ophaalbruggetje over en de Taanplaats vervolgen. De weg langs de 
waterkant gaat over in Pol. Na het passeren van en gemaal aan de 
rechterhand een bruggetje over. Nu linksaf de Nieuwe Rijweg, voetpad 
langs het water vn het Buiten-Spaarne, later met een bocht langs 
woonschepen. 

Bij de verkeerslichten linksaf een brug over, Spaarndamseweg. 
Voetpad langs het water volgen. Bij de verkeerslichten aan het eind 
van het voetpad naar rechts oversteken en de Zaanenstraat ingaan 
(aan linkerzijde); alle zijstraten negeren. Bij de verkeerslichten linksaf, 
de Rijksstraatweg. 

U passeert een kerk en op nr. 24 het voormalig gemeentehuis van 
Schoten, zoals Haarlem-Noord vroeger heette. 

Na het passeren van een plantsoentje wat naar links aanhouden en 
het Cronje-centrum in. Aan het eind van deze winkelstraat even met 
een bocht naar rechts en clan linksaf op de kruising met de Scho-
terweg. Het voetpad langs deze asfaltweg met een bocht naar 
rechts en een bocht naar links volgen en dan een brug over. Voor u 
ligt de achterzijde van het NS-station Haarlem. De plaatskaartenlo-
ketten zijn in de hal aan de voorzijde van het station. 

 
HAARLEM; 125 km. Het eindpunt van dit wandelpad. 


