Startpunt Amstelveen Brink
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• De Waardhuizenroute (geel) is een rondwande
ling langs de rand van Waardhuizen naar buurt
schap De Zwarte Kat aan de Amstel. Op het smalle
jaagpad kunt u genieten van de roeiers en de
watervogels op de rivier. Het schelpenpad aan de
Nesserlaan geeft zicht op de weidse polder.
• De Bovenkerker Polderroute (groen) steekt de
diepe polder dwars over via een tweetal boeren
landpaden. De beide graspaden maken het nare
fietspad langs de Bovenkerkerweg ruimschoots
goed. Het touwpontje bij de Middenweg draagt
de naam Maria Johanna Petronella. De boer
maakte het pontje ooit om sneller bij zijn liefje in
Nes te zijn. Let op: honden zijn hier niet toege
staan en tijdens het broedseizoen is de route niet
toegankelijk.
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For information in English about hiking
routes starting from this location, scan:
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U staat bij het startpunt van enkele gemarkeerde
rondwandelingen van het wandelnetwerk Amstelland. Dit netwerk omvat 325 kilometer aan trajecten.
De wijken Middenhoven en Waardhuizen liggen in
het hart van de Bovenkerkerpolder op zo’n 5 meter
onder NAP. U kunt dit hoogteverschil goed zien
dichtbij de Amstel, waar het land vanaf de ringdijk
een paar meter naar beneden valt. Elf windmolens
hebben de polder in 1769 drooggemalen. De
Nesserlaan heette vroeger Kruisweg. Samen
met
N231
de Middenweg vormde deze het geraamte van de
droogmakerij. De polder ten zuiden van de Nesser
laan is nu een groene long tussen de bebouwing
van Amstelveen en Uithoorn. Mede dankzij de in
zet van de Agrarische Natuurvereniging De Amstel
kunt u er in het boerenland volop weidevogels
zien. Grutto’s en kieviten krijgen meer overlevings
kansen dankzij de aanleg van een wateropvang en
het later maaien door de boeren.
NOORDER LEGMEER POLDER

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT
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www.wandelnetwerknoordholland.nl

Nes aan de Amstel

Het netwerk koppelt korte en langere rondwan
delingen aan elkaar. Alle routes zijn in twee
richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen
en keuzepuntnummers.
• Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms
openbaar vervoer of horeca. U kunt er meestal
kiezen uit twee of meer rondwandelingen.
• Gekleurde pijlen geven de richting aan. U vindt
ze op lantaarn-/verkeerspalen of routepaaltjes.
• Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt
hier overstappen van de ene op de andere rond
wandeling en zelf uw route bepalen.
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LEGENDA
• Verbindingsroutes zijn in de bewegwijzering
aangeduid met grijze pijlen.
• Boerenlandpaden, onverharde paden met over
stapjes, zijn onderdeel van het wandelnetwerk.
Stevige wandelschoenen zijn hier aanbevolen.
Er kan vee lopen, houd hier rekening mee.
Honden zijn verboden op boerenlandpaden.
• Doorgaande routes als Lange-Afstand-Wandel
paden (LAW), Streekpaden en het Noord-Holland
pad zijn in de bewegwijzering opgenomen.
Honden zijn gewoonlijk aangelijnd toegestaan,
tenzij vermeld staat dat honden verboden zijn.
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Startpunt

Lange-Afstand-Wandelpad

Bushalte

Honden verboden

Toeristisch Overstappunt (TOP)
met startpunt

Noord-Hollandpad

Treinstation

Verboden toegang
tijdens broedseizoen (zie data)

Keuzepunt + nummer
Route in netwerk
Verbindingsroute,
doorgaande route
COLOFON
Dit wandelnetwerk is een initiatief van Groengebied Amstelland, de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn en het Amsterdamse Bos. De aanleg is mede mogelijk
gemaakt door de Provincie Noord-Holland. Het netwerk wordt beheerd door het Routebureau van Recreatie Noord-Holland. Kijk voor andere startpunten,
interessante themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl. De routeapp is gratis te downloaden via de App Store en Google Play.

Horeca
Rustpunt
Museum
Bezienswaardigheid

Hoge wandelschoenen
geadviseerd (geldt ook
voor boerenlandpaden)
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