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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

www.wandelnetwerknoordholland.nl

HOE WERKT HET?

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 (0199). U kunt 
hier overstappen van de ene op de andere rond
wandeling en zelf uw route bepalen.

• Verbindingsroutes zijn in de bewegwijzering 
aan geduid 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 LangeAfstandWandel
paden (LAW), Streekpaden en het NoordHolland
pad zijn in de bewegwijzering opgenomen.

Honden zijn gewoonlijk aangelijnd toegestaan, 
tenzij vermeld staat dat honden verboden zijn.

LEGENDA

Honden verboden

Verboden toegang  
tijdens broedseizoen (zie data)

Hoge wandelschoenen  
geadviseerd (geldt ook  
voor boerenlandpaden)

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Museum

Bezienswaardigheid

Startpunt

Toeristisch Overstappunt (TOP) 
met startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute,
doorgaande route

opmaak december 2020

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 NoordHolland. Het netwerk wordt beheerd door het Routebureau van Recreatie NoordHolland. Kijk voor andere startpunten, 
interes sante themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl. De routeapp is gratis te downloaden via de App Store en Google Play.

For information in English about hiking 
routes starting from this location, scan:

Lange-Afstand-Wandelpad

DaaromDiemen Natuurroute

6,4 km

7,4 km

Startpunt Station Amsterdam Amstel
WELKOM
U staat bij het startpunt van enkele gemarkeerde 
rondwandelingen van het wandelnetwerk Amstel-
land. Dit netwerk omvat 325 kilometer aan trajecten.

Bij Station Amsterdam Amstel komen twee Holland-
se landschappen samen: de veenrivier en de droog-
makerij. De Watergraafsmeer is in 1629 droogge-
malen en nogmaals na een dijkdoorbraak in 1651. 
De polder bleef daarna driehonderd jaar vrijwel 
onbebouwd. Twee spoorlijnen doorkruisten het 
lege land: de Gooise Stoomtram over de Midden-
weg en de Oosterspoorweg. Welgestelde Amster-
dammers lieten in de Meer hun buitenplaats 
bouwen, Frankendael is daar een mooi voorbeeld 
van. De aanblik van het rivierlandschap is in de 
afgelopen vier eeuwen veel minder veranderd. 
Daarom vanaf station Amstel twee heel ver schil-
lende wandelingen.

• Het Amsteloeverpad (blauw) gaat op de west-
oever door het Martin Luther Kingpark. Daarna 
volgt de route het jaagpad aan de waterkant en 
passeert de begraafplaats Zorgvlied. Via de 
Rozenoordbrug steekt u langs de A10 de Amstel 
over. Op de oostoever volgt u leuke paadjes door 
het jonge Oeverbos en tot slot de Korte Oude-
kerkerdijk, waar de rivier op zijn breedst is.

• De Frankendaelroute (oranje) voert een heel 
eind over de hoge ringdijk rond de diepe Water-
graafsmeer (5 meter onder NAP). Aan de zuidzijde 
ligt de Weespertrekvaart. U loopt door Beton dorp, 
bekend van onze nationale voetbalheld, en 
passeert de plek van het voormalige Ajaxstadion. 
Via enkele verrassende paadjes aan de rand van 
het sportpark komt u op de oude buitenplaats 
Frankendael, dat pas na de opheffing van de 
Stadskwekerij in 1998 een park werd.


