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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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HOE WERKT HET?
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• De Riekermolenroute (groen) Geitenboerderij
verbindt het
Amsterdamse Bos met het Amstelpark en met
de veel gefotografeerde Riekermolen aan de
Amstel. U volgt de groene linten langs de
Kalfjeslaan en het Gijsbrecht van Aemstelpark.A9
Waar honden niet zijn toegestaan zijn er
alternatieven.

www.wandelnetwerknoordholland.nl
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Bleek e r s

Campus Uilenstede is met circa 3.400 bewoners
de grootste studentencampus van Nederland.
De
Nieuwe Meer
campus ligt op het grondgebied van de gemeente
Amstelveen, pal op de grens met Amsterdam. Waar
nu studentenflats staan was vroeger een groot
laagveengebied, waar op grote schaal turf werd
gedolven. De turven werden op een smalle strook
land te drogen gelegd voordat ze als kostbare
brandstof naar de stad werden vervoerd. Deze
smalle strook kreeg de naam ’t Kleine Loopveld.
Door de veenwinning ontstond er uiteindelijk één 36
grote, ondiepe plas, die pas in 1892 kon worden
drooggelegd. Bekijk eens hoeveel de ringvaart en
de Kalfjeslaan hoger liggen dan de Middelpolder
aan Amstelveense zijde. De naam Kalfjeslaan is
37
trouwens afgeleid van de oude herberg ’t34Kalfje op95
de hoek bij de Amstel. Al in 1670 opende Jan33Claesz96
Kalf hier een herberg. De boomrijke Kalfjeslaan
veranderde in de Hongerwinter van 1944-45 door
illegale kap in een kale polderweg. Na de oorlog is
de bomenrij hersteld en al snel daarna werd de
laan een waardevolle groenstrook tussen de
bebouwing van Buitenveldert en Amstelveen.

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

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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Toeristisch Overstappunt (TOP)
met startpunt

66

19

sw
eg

8,7 km

De Boelelaan

N522

Lange-Afstand-Wandelpad

Bushalte

Noord-Hollandpad

Treinstation

Amstelveen

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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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

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

Verboden toegang
tijdens broedseizoen (zie data)
Hoge wandelschoenen
geadviseerd (geldt ook
voor boerenlandpaden)
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