Startpunt De Duizendmeterweg
seizoenspont

WELKOM

Nieuwe Meer

U staat bij het startpunt van enkele gemarkeerde
rondwandelingen van het wandelnetwerk Amstelland. Dit netwerk omvat 325 kilometer aan trajecten.

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT
5,1 km
5,7 km

For information in English about hiking
routes starting from this location, scan:
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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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www.wandelnetwerknoordholland.nl
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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HOE WERKT HET?
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Op De Duizendmeterweg bent u meteen in het hart
van het Amsterdamse Bos, dat begin 20e eeuw is
ontworpen als een stadsbos voor natuur en recrea
tie. De aanleg startte in 1934 als werkverschaffings
project. Meer dan twintigduizend werklozen werk
ten met schop en kruiwagen aan het ‘Boschplan’.
Ook tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werd
er gewerkt. In 1970 werd de laatste boom geplant.
Grote delen van het bos zijn aangelegd in de Engel
se landschapsstijl met bochtige waterpartijen en
glooiende grasvelden. En er zijn elementen uit
Duitse volksparken in terug te zien. Heel bijzonder
zijn de vele bruggetjes, ieder met een eigen ont
werp. Door bewust ontworpen zichtlijnen en ‘ver
dwijnpunten’ lijkt het bos groter dan het is. Vanaf
De Heuvel ziet u bij goed weer de Zuidas liggen.
• De Vijverwandeling (rood) laat het bos van zijn
meest romantische kant zien. De route gaat om
het openluchttheater (het Bostheater), met een
boog rond de Grote Speelweide en slingert dan
langs de met riet begroeide oevers van de Kleine
Vijver. Futen, oeverzwaluwen en aalscholvers ja
gen hier vaak op vis. Vanaf het vroege voorjaar is
de bodem bedekt met een bloementapijt. Aan de
vijver ziet u de zichtlijn naar de markante Heuvel.
• De Heuvelwandeling (geel) gaat door twee
soorten bos: natuurbos en parkbos. U wandelt
langs speelweiden en kinderbadjes en beklimt de
Heuvel. Op de boomplantdag van 1970 voltooi
den kinderen hier de aanleg van het bos. De
kruiwagen op de Grote Speelweide herdenkt de
mensen die het bos hebben aangelegd.
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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.
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Treinstation

Verboden toegang
tijdens broedseizoen (zie data)

Horeca
Rustpunt
Museum
Bezienswaardigheid

Hoge wandelschoenen
geadviseerd (geldt ook
voor boerenlandpaden)

