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De Bretten, Erasmusgracht en Westerpark
De groenblauwe linten van deze stadse tocht zijn voor menigeen onbekend. Hoogste tijd
voor een verkenning, want Amsterdam West heeft veel te bieden. De Groene Gang heeft
een wat 'ruige' start over graspaden langs de Haarlemmertrekvaart en door de
stadsnatuur van De Bretten. Het is dat je moderne windmolens en bedrijfsgebouwen aan
de horizon ziet, anders zou je je in een groene jungle wanen. Na het oversteken van de
trekvaart proef je culturele rijkdom in de parken van Geuzenveld en Bos en Lommer. De
Erasmusgracht is het lint dat je richting centrum leidt. Zo ver komt het niet want bij de
Kostverlorenvaart kiezen we een kruip-door-sluip-door route naar het Westerpark. De
voormalige terreinen van de Gemeentelijke Waterleiding en vooral van de
Westergasfabriek laten zien hoe industrieel erfgoed op een fraaie wijze in het
hedendaagse stadslandschap kan worden ingepast. De rode bakstenen gebouwen van
het Westerpark steken af tegen de golvende, groene grasweide. We passeren de
monumentale Gashouder op een pad langs een kabbelend 'beekje'. Bizar is dan weer het
contrast als we aan de andere kant van het spoor langs de weiden van de
Overbrakerpolder wandelen. Neem een break in de 'ouderwetse' Buurtboerderij! We
eindigen in stijl met het rustieke dorpje Sloterdijk, pal aan de A10 en het station er achter.

versiedatum: 18-10-2018

Routebeschrijving
1. Op het station neem je uitgang Orlyplein (Voorplein). LA ri. spoor 9 en 10, brede allee
langs Holiday Inn Express Hotel. Voorbij hotel, dus vóór NS-gebouw, LA trap af en beneden
RA, stoep. Je loopt onder een gebogen spoorviaduct door. Op kruising met fietspad en
asfaltweg RD, Subangstraat. Aan het eind RD trapje af en op steiger RA. Onverharde
pad RD volgen. Einde pad RD, R van metalen hek de voorrangsweg oversteken. Op
driesprong van fietspaden RD ri. Spaarnwoude, Fornebukade en L aanhouden. Waar het
fietspad iets naar rechts buigt, bij twee infozuiltjes, ga je RD een onverhard pad in
bosschage op. Volg dit onverharde pad met L de Haarlemmertrekvaart steeds RD. Na
800 meter op driesprong L aanhouden, pad langs vaart. Aan het eind RD fietspad en
voorrangsweg oversteken.
2. Aan overzijde LA en gelijk RA een graskade op langs de trekvaart. Vlak voor een
bord aan de weg 'Geuzenveld 400m' ga je RA, via een stevige loopplank een sloot over.
Daarna LA, asfaltpad. Bij een roestbruin kunstwerk en twee handwijzers RA ri.
Spaarnwoude, burg over. Direct na brug LA, smal voetpad dat bosje ingaat. Steil een
heuveltje op en pad vervolgen. Een verhard pad oversteken en smalle pad RD vervolgen.
Aan het eind steil de heuvel af en RA, asfaltpad. Aan het eind op driesprong met
roestbruin kunstwerk LA, asfaltpad onder spoorviaduct door. Op driesprong met
handwijzer LA ri. Spaarnwoude. Neem het tweede onverharde pad RA, sloot aan
rechterhand. Het pad buigt naar links. Voor een sloot haaks LA het pad volgen. Aan het
eind op asfaltpad RA. Op breder asfaltpad RA en op splitsing van fietspad en voetpad R
aanhouden. Aan het eind RA en onder viaduct door.
3. Op driesprong bij kunstwerk en handwijzers LA ri. Spaarnwoude. Direct na vijver aan
rechterhand RA een onverhard pad, langs paaltje 'voetstappen'. Het pad slingert langs
een ruige, halfopen vlakte en buigt daarna naar L. Op splitsing L aanhouden en even
verder onder een half omgevallen boom door. Einde onverhard pad op asfaltpad LA. Blijf
het pad volgen, ook waar het samenkomt met het fietspad. Op driesprong met
handwijzers en kunstwerk (3) RA en gelijk LA trap op. Boven de weg oversteken en RA
via een stoep de spoorbrug over. Bij parkeerplaats de stoep RD volgen langs grote keien
op een bank. Brug Haarlemmertrekvaart oversteken en bij verkeerslichten RD,
verkeersweg N200 oversteken. RD ri. Geuzenveld, brug over en LA, kade langs Jacob
Cabeliaustraat. Waar het tegelpad ophoudt ga je RD, schelpenpad. Volg het onverharde
pad RD, Dolhaantjestraat. Waar deze straat naar R buigt ga je RD, tegelpad wordt
asfaltpad.
4. Ter hoogte van houten brug ga je RA, rood asfaltpad. Aan het eind voorrangsweg
oversteken en LA, stoep. Houd gelijk R aan, schelpenpad. Einde schelpenpad RA,
tegelpad. Aan het eind op driesprong LA even verder een houten vlonder op die haaks
naar rechts buigt. Na de vlonder LA, tegelpad. Aan het eind RA. Een tegelpad naar R
negeren en aan het eind LA een brug over, voetpad naast fietspad. Direct na de brug RA,
graspad tussen gebouwen en vaart. Aan het eind LA, stoep langs klinkerweg. Op kruising
RD, voet-/fietspad Jan de Louterpad. Einde pad voorrangsweg oversteken en RD,
tegelpad onderlangs blauw gebouw. Einde tegelpad RA, fietspad dat naar links buigt. Ga
RD, voetpad met plas aan je rechterhand.

5. Voor Winkelcentrum 40-45 RA, stoep aan waterkant. Einde plas schuin RD,
blauwgrijs klinkerpad tussen rijtje hoop opgaande bomen door. Voorbij speelplaatsje
schuin RA, schelpenpad. Klinkerweg oversteken en RA. Net voor brug L een trap af en
asfaltpad naar L volgen door een park. Je passeert een pierenbadje aan linkerhand.
Asfaltweg oversteken en RD, asfaltpad. Volg de knik in het pad naar R en naar L. Volg de
boog van de (Erasmus)gracht en ga RD onder spoor door. Na spoorviaduct steeds RD,
gracht aan rechterhand houden. RD onder snelwegviaduct door. Waar het fietspad
ophoudt oversteken naar de waterkant en stoep of steiger RD volgen. Je passeert een
restaurant. Aan het eind voorrangsweg oversteken, RA brug over en na de brug gelijk LA,
Erasmusgracht. Vlak voor Erasmuspark RA, klinkerpad langs Mercatorstraat. Na
fietsenrekken LA, brug over en Erasmuspark in. Voorbij gebouwtje met horeca RD. Bij
grote klok RD en voorbij drie betonnen picknicksets met schaakbord LA. Direct RA door
rosarium. Onder pergola door en LA. Je loopt RD omhoog en verlaat het park via Lof der
Zotheidbrug. Schuin RA en LA door wandelsluis een volgende brug over.
6. Na de brug RA, klinkerpad langs de gracht. Einde gracht RD, Roelantstraat. Op
kruising met Admiraal de Ruijterweg RD, De Rijpstraat. Verderop heet de straat De
Rijpgracht. Volg de kade rechtsom de gracht. Aan het eind RA en even verder bij
zebrapad LA Willem de Zwijgerlaan oversteken. RD 'Ruige Speelplek' op en aan
waterkant RA, klinkerpad. Einde speeltuin RD, trap op en onverhard pad RD volgen. LA
brug over en direct voorrangsweg oversteken. RD asfaltpad volgen, vaart aan
rechterhand. Ga steeds RD tot de uiterste punt van de Kop van Jut. Vervolg het pad
scherp naar L, vaart aan rechterhand. Je volgt de kade RD tot vlak voor brug. LA trap op
en stoep RD volgen. Direct bij fiets- en voetgangersoversteek RA de drukke verkeersweg
oversteken en RD een roestbruine fietsbrug over. Daarna LA, klinkerpad langs
woonboten. Metalen wandelsluis passeren en RD, brede stoep (Visseringstraat). Voorbij
volgende wandelsluis schuin RD, Van Bossepad langs woonboten. Pad tot einde volgen,
je passeert enkele wandelsluisjes en verderop een sporthal aan je linkerhand.
7. Einde pad, RA Van Hogendorpstraat. Op kruising met Van Bossestraat LA
voetgangersgebied op, klinkerpad. Eerste pad RA, tussen tuintjes door. Op ongelijke
kruising LA ri. watertoren en fontein. Voorbij fontein op splitsing R houden, langs ronde
bank aan linkerhand. Brede brug oversteken en onder flatgebouw door. Op
Waterspiegelplein LA ri. witte watertoren. Tussen watertoren en gebouw 'Het Magazijn'
schuin RA langs achtkantig gebouwtje 'De Windketel'. Ga RD onder flatgebouw door. Bij
voorrangsweg op stoep RA. Even verder bij verkeerslichten en zebrapad de
Haarlemmerweg oversteken en schuin RD brug over. Na brug LA brede kade volgen.
Neem het eerste pad RA, asfaltpad. Daarna weer het eerste pad RA, door een poortje LA
een halfronde steiger op. Je volgt de steiger door twee ronde vijvers. Einde steiger door
poortje en schuin RA, onverhard pad. Een klinkerpad kruisen en RD, grindpad. Waar dit
pad ophoudt ga je RD, neem de betonplatenweg tussen oude gebouwen door. Je
passeert een studio en een bioscoop. RD via een poortje tussen twee bakstenen
gebouwen door, voetpad.

8. Na het poortje L aanhouden en direct daarna op driesprong LA langs langgerekt
gebouw. Bij twee bankjes RD naar breed asfaltpad. Steek de asfaltpaden over en ga vlak
voor tennisbanen LA, leempad omhoog langs gebouwtje Westerpark Sport. Direct voorbij
een haag RA trapje op en boven LA, graspad. Op hoogste punt met picknickset en bank
L aanhouden, leempad omlaag. Bij metalen klaphekje LA fietspad oversteken en RD,
onverhard pad. Een vlonder op en RA de vlonder volgen. Einde vlonder voor restaurant
Westergasterras RA. Je loopt RD langs gashouder aan linkerhand, door metalen hek een
onverhard pad op. Een watervalletje passeren en onder een brug door. Einde pad op
brede tegellaan LA. Even verder op kruising LA ri. Sint Barbara en brug over. Op kruising
met fietspad RD omlaag, houd het smalle asfaltpad langs fitnesstoestellen aan. Je
passeert een kinderboerderij en NEMO Wandelcentrum. RD onder spoorviaduct door.
9. Na viaduct LA ri. Hondenvereniging, leempad evenwijdig aan het spoor. Op splitsing
van paden R houden, langs weiden aan rechterhand. Bij een bruggetje het pad naar L
volgen en RA heuveltje op. Vlak voor driesprong van leempaden LA, onverhard pad door
bosschage evenwijdig aan spoor. Einde pad op leempad LA. Volg het leempad RD, langs
spoor en rode fietspad. Het pad buigt naar L onder spoorviaduct door. Asfaltweg
oversteken en het halfverharde pad langs fietspad naar R volgen. Vlak voor een stenen
trap LA, tegelpad met wandelsluis. Daarna op kruising van paden RA tussen enkele
loodsen door. Vlak voor een dijk ga je LA, klinkerpad langs oude huizen. Je loopt langs
het kerkje van Sloterdijk (Spaarndammerdijk). Einde klinkerpad LA en bij zebrapad RA
weg oversteken. RD onder snelwegviaduct door. Bij zebrapad de Kingsfordweg
oversteken en RD, stoep langs gebouwen, Neem het tweede pad RA ri. Station
Sloterdijk. Een weg oversteken en RD trap op. Op kruising met fietspad RD en direct
schuin LA, halfverhard pad naar Station Sloterdijk, eindpunt.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Amsterdam Sloterdijk
Parkeren
P+R parkeerterrein aan noordzijde van het station (betaald, inrijden na 10.00 uur en in
weekend ? 1,- per dag indien je tevens het centrum bezoekt).
Lengte van de wandeling
17 km.
Horeca
Bij station Sloterdijk en op Plein 40-45 in Geuzenveld diverse gelegenheden.
Aan de Erasmusgracht restaurant Florya, www.floryarestaurant.nl en even verder
Eetwinkel Buurman&Buurman, www.eetwinkelbuurmanenbuurman.nl
Bij de watertoren en in het Westerpark diverse gelegenheden
Restaurant De Buurtboerderij even van de route af aan de Spaarndammerdijk,
www.buurtboerderij.nl
Afkortingen
Rechtsaf=RA, linksaf=LA, L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, ri.=richting

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-tochtamsterdam-west-stadse-tochten/17463/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze
wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op
info@routewerk.nl

