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De Twiske en het Luyendijkje
De tocht door dit recreatiegebied net ten noorden van Amsterdam brengt je in een
wonderlijk landschap. Zoals je in een recreatiegebied kunt verwachten is er ruim baan
voor de fietser, de zwemmer en de zonaanbidder. En toch doet het gebied heel natuurlijk
aan, alsof het altijd zo geweest is. Ontelbaar veel sloten verdelen de weitjes en de
rietlanden. Bruggen en vlonders verbinden de talrijke onverharde paden. Hier kun je als
wandelaar uitstekend uit de voeten. We wandelen vanaf de Polderweg bij Den Ilp in
zuidelijke richting over weidepaden naar zorgboerderij De Marsen. Op de biologische
boerderij worden varkens van klassieke rassen en 'brandrode' koeien gehouden. Vanuit
de weilanden gaat de route verder door een mooi bebost terrein waar schotse
hooglanders het huishouden doen. We steken de Twiske over, de oude veenrivier die ooit
afwaterde op het IJ. De tocht gaat langs de haven en het Twiske Paviljoen om de
Stooterplas heen. De diepe plas is ontstaan door zandwinning voor de Coentunnel. Dan
komen we in een oorspronkelijk veenlandschap, met legakkers en petgaten.
Waarschijnlijk zie je de smienten en slobeenden op het water en wie weet een
baardmannetje of een roerdomp tussen het riet. Helemaal in het noorden betreden we
het Luyendijkje. Dit was ooit een achterdijk langs de Twiskerivier, ter bescherming van de
polders bij Den Ilp. Het noord-zuid gerichte dijkje is nooit meer geweest dan een
verhoogd pad, een 'luie' dijk. Tot slot wandelen we door een half bebost rietland. De
kleine hoogteverschillen verraden dat we te maken hebben met een oude vuilstort, waar
nu nachtegalen en spechten zich thuis voelen.
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Routebeschrijving
1. Op het parkeerterrein neem je het pad links van het informatiepaneel Startpunt
Twiske Polderweg. Asfaltpad oversteken en aan de waterkant bij wandelknooppunt (kp)
13 linksaf, halfverhard pad dat naar rechts buigt. Op driesprong van paden rechtdoor.
Volg het pad naar links en naar rechts. Op kruising met asfaltpad rechtdoor richting
Vogelobservatiepost (hondenbezitters gaan hier linksaf; volg de groene/rode pijltjes en
lees verder bij *). Overstapje over en weidepad betreden. Het pad buigt door de weide
naar rechts. Aan het eind overstapje over en linksaf, asfaltpad *). Neem het eerste pad
rechtsaf, halfverhard. Aan het eind linksaf naar driesprong met kp 06.
2. Bij kp 06 rechtsaf richting 04, halfverhard pad. Volg het pad naar rechts. Voorbij een
schuur linksaf. Je loopt tussen de gebouwen van Zorgboerderij De Marsen en passeert
de boerderijwinkel. Asfaltweg oversteken en rechtdoor, parkeerplaats oversteken. Ga
rechtdoor een graspad op en volg even verder een halfverharde weg rechtdoor. Volg de
weg naar rechts en naar links. Bij kp 72 rechtdoor, volg het slingerende pad met verderop
links een ruiterpad en rechts een fietspad. Waar je naast een asfaltpad komt te lopen ga
je rechtsaf, onverhard pad. Wat verderop buigt het pad naar rechts en naar links.
Asfaltweg en fietspad oversteken en rechtdoor, halfverhard voetpad met water aan
linkerhand. Je komt uit bij brug en gebouwtje, met kp 73.
3. Linksaf brug over. Aan het eind rechtsaf, halfverhard pad met witrode markering. Volg
het pad naar links en op driesprong rechtsaf, brug over. Na brug linksaf, plas aan
linkerhand. Vlak voor fietspad het pad naar links volgen, pad aan waterkant. Einde pad
rechtdoor, via asfaltweg brug over. Na brug rechtsaf door klaphek, graspad op. Volg het
pad rechtdoor naar een houten brug. Brug over en volg het graspad naar links. Een
volgende brug over. Aan het eind linksaf, overstapje over en rechtdoor. Op driesprong
van graspaden rechtsaf, verlaagde houten brug over. Je volgt het pad langs een hutje en
steekt een brug met overstapjes over. Graspad volgen en volgende brug over. Pad naar
links volgen naar houten brug. Brug over en op asfaltpad linksaf, brug over.
4. Na brug gelijk rechtsaf, onverhard pad. Direct na 25m linksaf, ruiterpadn en fietspad
oversteken en rechtdoor door klaphek, gele route begrazingsgebied in. Je gaat door een
volgend klaphek en volgt een graspad naar links. Op splitsing rechtsaf naar bosrand. Bij
bosrand rechtsaf het bos in, omlaag houten brug over. Op driesprong linksaf, gele route
verlaten. Verderop loop je langs een sloot aan je rechterhand. Volg het pad rechtdoor
naar de waterkant. Linksaf, graspad volgen en rechtdoor naar metalen klaphek. Na
klaphek bij kp 08 rechtsaf brug over, asfaltweg. Na brug rechtsaf, voetpad evenwijdig aan
fietspad. Volg dit onverharde pad rechtdoor. Het pad buigt wat naar links. Dan op
vijfsprong schuin rechtsaf, graspad verderop langs de waterkant. Einde graspad door
metalen klaphek en op haventerrein rechts houden.

5. Rechtsaf langs de steigers en de gebouwen van Twiske Haven. Na gebouwen
rechtdoor, graspad aan waterkant. Voor een strandje linksaf, klinkerweg wordt asfaltweg
met parkeerplaats. Bij Paviljoen Twiske schuin rechtsaf het halfverhard voetpad op,
fietsenrekken aan je rechterhand. Steek een asfaltfietspad over en ga voor een strandje
scherp rechtsaf, halfverhard pad. Vlonder over en pad vervolgen, nog twee vlonders over.
Daarna rechtsaf, pad aan de waterkant. Einde pad linksaf en op asfaltpad rechtsaf. Even
verder rechts houden, halfverhard voetpad. Op splitsing rechts houden, bospad. Volg het
pad naar links en ga op kruising met brandgang rechtdoor. Het bos uitlopen. Voorbij kp
21 rechtsaf, smal pad evenwijdig aan fietspad.
6. Einde pad bij kp rechtsaf, voetpad door metalen klaphek. Gelijk linksaf, over
veerooster en graspad volgen. Het pad buigt naar rechts en naar links. Je komt uit op een
fietspad en gaat rechtsaf. Negeer twee paden naar rechts. Waar het fietspad haaks naar
links buigt ga je rechtsaf, onverharde weg. Waar de onverharde weg naar links buigt ga je
rechtdoor, smal pad. Het pad buigt haaks naar links richting een brug. Brug met
overstapjes over en pad naar links en naar rechts volgen. Vóór brugpijlers op asfaltpad
linksaf, even verder rechtsaf, dam over en na dam rechts houden (als de brug hersteld is
kun je de omleiding negeren). Bij brugpijlers linksaf, halfverhard pad. Pad naar links
volgen en brug over. Vóór een bredere brug rechtsaf, halfverhard pad. Het pad buigt langs
het water naar rechts en wat verder naar links. Bruggetje over en het pad naar rechts
volgen, slingerend langs waterkant. Overstapje over, fietspad oversteken en rechtdoor,
halfverhard pad. Volg het pad naar rechts. Op driespring met links een brug ga je
rechtdoor. Op kruising met asfaltfietspad rechtdoor, brede grasberm of het fietspad
aanhouden.
7. Eerste pad rechtsaf richting vogelobservatiepost, onverhard pad. Je gaat over een
veerooster door een klaphek. Het pad slingert tussen de weiden en de plassen door. Op
driesprong met bank rechtsaf. Gelijk links aanhouden. Je steekt een lange houten brug
over en gaat rechtsaf, graspad langs het water. Het pad buigt haaks naar links richting
speeltoestellen. Op kruising bij kp 03 fietspad oversteken en rechtdoor, onverhard pad.
Op driesprong bij kp 18 rechtsaf, langs toiletgebouwtje en kp 15.
8. Rechtdoor, aan het eind rechtsaf. Fietspad oversteken en rechtdoor, halfverhard pad.
Bij een eerste vuilnisemmer linksaf, onverhard pad. Asfaltpad en asfaltweg oversteken en
rechtdoor. Einde pad aan bosrand rechtsaf. Vlak voor asfaltpad linksaf, halfverhard pad.
Op kruising met asfaltpad rechtdoor. Bij kp 07 linksaf, halfverhard pad aan bosrand.
Einde bosrand rechtsaf omhoog, dijkje op. Op driesprong rechtsaf. Aan het eind linksaf,
asfaltpad naar links volgen. Eerste pad rechtsaf, grasvoetpad. Je loopt een halfopen bos
in. Negeer een vlonder aan je linkerhand. Op driesprong bij kp 16 linksaf, graspad. Op
kruising van paden rechtdoor en ook op driesprong rechtdoor, dan klinkerpad. Asfaltpad
oversteken en even verder bij kp 15 linksaf, onverhard pad. Einde pad op asfaltweg
rechtsaf en gelijk rechtsaf het parkeerterrein op, eindpunt van de wandeling.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeerplaats
Recreatiegebied Het Twiske, Parkeerterrein Polderweg, 1127 PH Den Ilp
Openbaar vervoer
Den Ilp, Bushalte Noordeinde 40, lijn 125 vanaf Amsterdam Buikslotermeerplein (in 2018
metrostation). Fietspad richting Het Twiske en lees vanaf punt 2. Of vanaf Amsterdam CS
lijn 319, uitstappen bij eindhalte Vogelwikkestraat in Landsmeer.

Lengte van de wandeling
15 km.
Honden
Aangelijnd toegestaan, een weidepad uitgezonderd. Houd hier de fietspaden aan, zie de
kaart.
Horeca onderweg
Boerderij De Marsen met boerderijwinkel, koffie en boerderij-ijs, www.demarsen.org;
Twiske Haven, Noorderlaaik 4a, www.twiskehaven.nl; Paviljoen Twiske, Noorderlaaik 8,
www.paviljoentwiske.nl
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochthet-twiske/17193/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

