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AMSTERDAMSE BOS

Nieuwe Meer

Bosbaan

Ringvaart v
an de Haarlemmermeerpolder

Kalfjeslaan

De Boelelaan
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Schiphol Oost

Wandelnetwerk
Amstelland

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:

4,1 km

7,2 km

Lange-Afstand-Wandelpad

Noord-Hollandpad

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

Voor de aanleg van het Amsterdamse Bos in de 
jaren 30 van de vorige eeuw moesten heel wat 
boeren het veld ruimen. Alleen Boerderij Meerzicht 
in de polder Rijkeroort bleef gespaard. De boerde rij 
was al in 1857 een theeschenkerij vlak bij de ring-
vaart van de net drooggemalen Haarlemmer meer. 
De toenmalige uitbaters zagen hun omgeving in 
rap tempo verande ren, van vaarpolder tot ontgin-
ning en nog geen dertig jaar later tot bos. Bij het 
Nieuwe Meer is de oude veenpolder nog intact en 
kunt u weide vogels als kievit en tureluur spotten. 
Heel anders is de bosrand langs de Ringvaart. Het  
is een windbuffer die het bos beschermt tegen 
stormwind vanaf het open Schiphol. Langs het 
water loopt een ecologische verbindingszone waar 
ringslangen, vleermuizen en padden leven.

• De Boerderijwandeling (oranje) verbindt de twee 
boerderijen in het Amsterdamse Bos: de oude 
Boerderij Meerzicht en de nieuwe Ridammerhoe-
ve, die sinds 1988 in bedrijf is als geitenboerderij. 
De biologisch-dynamische boerderij is een sfeer-
volle plek voor jong en oud, voor geitenijs en 
geitenkaas. Vlakbij de boerderij is een doolhof. 
De wandeling gaat verder langs prachtig natuur-
bos. Het Vogeleiland (honden niet toegestaan) is 
een kleine omweg waard!

• De Oude Polderwandeling (blauw) brengt u door 
het oud-Hollands polderlandschap tussen de Bos-
baan en het Nieuwe Meer. U wandelt een eindje 
langs de Bosbaan, die veel dieper ligt dan de 
polder ernaast. Het laagste punt van het Bos is 
6,5 meter onder NAP.


