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

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

Dit moderne deel van Diemen ligt tegen de Bijlmer 
aan. De bebouwing heeft aan de noordkant de 
oorspronkelijke Venserpolder met zijn vroegere 
Ouderkerkerlaan opgeslokt. Maar aan de zuidkant, 
waar veel kantoren zijn omgebouwd tot woningen, 
is stadsgroen en kunt u nog een restant van de ring-
dijk rond de oude Bijlmermeerpolder ontdekken, 
compleet met voetpaden. Een onver wacht stukje 
stadsrand. Aan de noordkant bieden de Weesper-
trekvaart en het 18e- en 19e-eeuwse Diemen rond 
de Diemerbrug een sfeervol dorps gezicht.

• De Diemen-Zuidroute (geel) pakt het noordelijk 
deel van dit nieuwe Diemen op, via allerlei schel-
penpaadjes, groenstroken, stoepen en zandpaden. 
Er zit ook een levendig stuk in langs de Weesper-
trekvaart en Diemerbrug. Dus van alles wat.

• De Campusroute (rood) is een groene wandeling 
door het studentendorp van Diemen, de nieuwe 
woonwijk Holland Park en de noordrand van de 
Bijlmer. Met een terugtocht langs de Weespertrek-
vaart en het voetpad onderlangs het spoortalud, 
vanaf begraafplaats Rustoord.

• De Bijlmerweideroute (groen) doet er nog een 
schepje bovenop en banjert door de groene zoom 
van de Bijlmer, de Bijlmerweide. Om dan de Veen-
eikbrug over de trekvaart te nemen en via oever-
wegen in het Diemerbos te belanden. Terugtocht 
via het Penbos, de Diem en Diemerbrug.

• De DaaromDiemen Natuurroute (15 km) verbindt 
de natuurgebieden en groenstroken in en rondom 
de bebouwde kom van Diemen. De routebeschrij-
ving is te vinden op: www.daaromdiemen.nl.

Startpunt Station Diemen-Zuid
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Lange-Afstand-Wandelpad

LAW Westerborkpad 
(in één richting gemarkeerd)

Noord-Hollandpad

Waterkeringpad

DaaromDiemen Natuurroute

HUS-hondenuitlaatroute


