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

Sinds begin deze eeuw is Amsterdam Science Park 
ontwikkeld om de Universiteit van Amsterdam de 
ruimte te geven die in de binnenstad lastig te vin-
den is. Op het terrein zijn voornamelijk faculteiten 
voor exacte wetenschappen als natuurkunde, bio-
logie, wiskunde, scheikunde en aardwetenschap-
pen gevestigd. Daarnaast herbergt het complex 
verschillende onderzoeksinstituten en het Amster-
dam University College. Het complex ligt in de 
Watergraafsmeer, een polder die in 1629 ontstond 
door de droogmaking van het Diemermeer. In 1921 
werd de polder toegevoegd aan Amster dam waar-
na er een grote, nieuwe wijk verrees.

• De Watergraafsmeerroute (groen) komt langs 
een aantal bekende plekken in de buurt zoals de 
Oosterbegraafplaats, de Middenweg en Park 
Frankendael. De wijk met veel karakteristieke 
jarendertighuizen is ook vandaag de dag een 
levendige, populaire woonbuurt. Fraai wandelen 
is het ook op het dijkje langs de Ringvaart die 
nog steeds de polder omzoomd. De route komt 
ook door het kleine, maar populaire Flevopark 
aan de rand van de Indische Buurt.

• De Nummer 14-route (paars) is vernoemd naar 
het rugnummer van de beroemde voetballer 
Johan Cruijff. De route komt door Beton dorp, 
waar hij in de jaren 50 van de vorige eeuw leer- 
de voetballen op straat. Het oude Ajax-stadion 
De Meer aan de Middenweg is helaas verdwenen. 
Het heeft plaats gemaakt voor een nieuwe woon-
wijk. De bruggen zijn er vernoemd naar de spelers 
van het succesvolle Ajax van 50 jaar geleden.

Lange-Afstand-Wandelpad

LAW Westerborkpad 
(in één richting gemarkeerd)

Noord-Hollandpad

Waterkeringpad

DaaromDiemen Natuurroute


