Trage Tocht Amsterdam RAI (stadse
tochten)
Auteur: Rutger Burgers
Amsterdamse Bos, Heemparken Amstelveen en Amstelpark
Een mooie ronde vanaf station RAI door het groen van Amsterdam Zuid en Amstelveen.
We wandelen langs groenblauwe linten als het Zuider Amstelkanaal en de Kalfjeslaan in
het Loopveld. Deze linten verbinden de groene buffers van de stad. We lopen na de RAI
gelijk het Beatrixpark in. Het pad langs het Amstelkanaal komt voorbij de Rietveld
Academie uit bij het majestueuze Olympisch Stadion. Dan volgen we de bielzen van de
Museumspoorlijn richting Het Amsterdamse Bos. We nemen hier niet de kortste weg,
maar pikken het ommetje langs de fraaie Bosbaansluis even mee. Je kunt goed zien hoe
diep de Bosbaan hier ligt. Samen met de roeiers wandelen we naar de finish. Via het
Dachaumonument steken we het bos door naar de voormalige drafbaan. Hoogtepunt van
de wandeling is beslist de passage door de Amstelveense heemparken. Het Jac. P.
Thijssepark en De Braak zijn vooral in het voorjaar van grote schoonheid. Opnieuw
steken we het museumspoor over en dan houden we de langgerekte plantsoenen door
Amstelveen aan. Het pad langs de Kalfjeslaan wordt steeds verrassender, met eerst het
Voormalig Arboretum en dan een echte grasdijk. Na een pauze aan de Amstel zoeken we
het Amstelpark op. Je proeft hier de sfeer van de Floriade in 1972. Via de Belgische
Kloostertuin, het Tekenkabinet en het pad langs de speeltuin sluiten we deze
Amsterdamse groene gang af

versiedatum: 16-09-2019

Routebeschrijving
1. Vanaf de uitgang van het station LA onder viaducten door. Na laatste viaduct LA ri.
Beatrixpark, fietspad met stoep. Voorbij de gebouwen van de RAI buigt het pad naar R.
Op kruisingen van paden RD en een brede brug over. Na brug eerste pad RA ri.
restaurant As. Op kruising met rood fietspad RD en brug over. Na brug op kruising RA en
even verder LA, smal klinkerpad langs vijver. Op kruising met asfaltpad RD, klinkerpad
vervolgen langs water. Aan het eind op asfaltpad bij stenen cirkels RA. Even verder op
kruising RA, asfaltpad dat naar L buigt. Op viersprong langs banken RA ri. beeld. Voor
ronde bank LA en RD park verlaten via Aron Wolff Berlijnbrug, Cornelis Dopperkade.
Voorrangsweg met trambaan oversteken en RD, kade vervolgen. Tegelpad komt uit op
Prinses Margrietstraat. Bij brug RD, Prinses Marijkestraat. Waar de straat afbuigt ga je
RD, tegelpad Henri Viottakade. Trappenpad en voorrangsweg oversteken.
2. RD trap af pad langs water volgen (nu niet mogelijk vanwege kadewerkzaamheden.
Tijdelijke route: RA brug over, LA stoep Stadionkade, eerste pad LA witte brug over, trap
af en pad naar L volgen). Einde brede kade RD, tegelpad langs klinkerweg. Aan het eind
RA, brede stoep met R een haventje. Voorbij haventje RA, tegelvoetpad. Pad buigt haaks
langs water naar L. Bij brug RD, pad vervolgen. Aan het eind een trapje op, RD
voorrangsweg oversteken en RA brug over. Voor tankstation Stadionplein LA, tegelpad.
Je betreedt het terrein van het Olympisch Stadion en gaat RD. Voorbij stadion de witte
Na-Druk-Geluksbrug over. Na brug bij rotonde RA. Overweg oversteken en LA, smal pad
naast fietspad Piet Kranenbergpad. Onder viaducten RD, tegelpad andere zijde spoor.
Einde tegelpad RA spoor over, LA snelwegafrit oversteken en RD, volg het graspad
tussen spoor en fietspad. Waar het graspad ophoudt ga je RD, stoep R van
Jachthavenweg. Brug over en RD langs fietspad.
3. Voorbij jachtwerf De Hoop RA ri. Nieuwe Meer, Boeierspad. RD via witblauw
bruggetje Amsterdamse Bos in, voetpad. Op splitsing LA, smaller pad door bos. Het pad
wordt onverhard. Einde pad LA, asfaltpad met R het Nieuwe Meer. Op kruising van
paden RD. Voorbij een vuilnisbak LA trappenpad omhoog. Boven schuin RA over
grasveld ri. een brug. Brug over en RD, onverhard pad naast fietspad. Volg het pad naar
R en ga een markante brug met sluis over. RD een volgend brug over en op ruime
driesprong RD een witte ophaalbrug met sluis over. Voorbij de ophaalbrug de bocht naar
R en naar L volgen. Daarna LA, grindpad en direct op splitsing L aanhouden. Aan het
eind LA opnieuw een ophaalbrug over. Volg het onverharde pad langs het water van de
Bosbaan RD. Je passeert de tribunes van Okeanos (bij roeiwedstrijden is dit pad
afgesloten, volg het pad eromheen). Het pad wordt verhard. Voor roodwitte paaltjes op
het pad LA, onverhard pad iets omhoog. Volg dit pad naar R. Aan het eind RA, langs
grandcafé De Bosbaan aan je linkerhand. Aan het eind de trap af en RD ri. gebouw De
Boswinkel.

4. Steek de weg over en ga voor gebouw De Boswinkel (achterzijde) RA, breed
asfaltpad naast weg. RD, asfaltvoetpad langs klimtoestellen aan linkerhand. Metalen hek
passeren en RD, Dachaupad. Steeds RD en Dachaumonument passeren. Daarna voorbij
bordjes 'Geen honden op Dachaupad' schuin LA, grindpad. Op kruising van paden LA en
brug met rode ballen over. Na brug RD, het pad buigt schuin naar R. Op driesprong met
vuilnisemmer RD. Je kruist een fietspad, een ruiterpad en een wandelpad en gaat RD.
Grasveld oversteken, rechts zie je een vijver en in de verte een heuvel. Het pad gaat
langs een ruiterpad aan linkerhand. Op kruising van paden RD. Op kruising voor een
grote naaldboom schuin RA, een asfaltpad oversteken en RD, onverhard pad iets
omhoog. Boven LA, pad over wal langs ovalen grasweide aan rechterhand. Op kruising
aan uiteinde van grasweide LA, breed kiezelpad. Aan het eind RA, richting parkeerterrein
Emmakade. Je loopt langs het parkeerterrein en houdt het onverharde pad L van de weg
aan. Aan het eind voor brede vaart LA en even verder RA houten brug over.
5. Na brug RA, Emmakade. Waar de weg (Prins Bernardlaan) naar L buigt ga je RD het
Jac. P. Thijssepark in, onverhard pad (Heidepad). Op splitsing RA, Bosbespad wordt
verderop Klokjespad. Dit onverharde pad RD volgen, vijver R. Op kruising van paden RD,
Kamperfoeliepad. Daarna op splitsing R houden en op driesprong RD, Mosdal. Na
bruggetje wordt het Mosdalpad het Veenbespad. Volg het pad steeds RD. Op driesprong
RA, Hazelaarpad. Je loopt langs vaart R en plas L. Op driesprong LA, Gentianenpad. Op
splitsing L aanhouden, houtsnippers. Na bocht aan het eind LA, grindpad langs
sportvelden L. Via parkeerterrein het heempark verlaten.
6. Voorrangsweg oversteken en LA langs bushalte Oude Karselaan. Bij oprit naar
gebouw Amity RD en direct daarna RA heempark De Braak in, grindpad. Meteen op
driesprong RD, Elsrijklaan. Op viersprong van paden schuin RA, Elsrijklaan vervolgen.
Op viersprong bij huis Heem RD, pad tussen vijvers. Op driesprong RD. Daarna op
splitsing met Taxodiumpad RA (Het Bospad) en direct LA. Via een bruggetje loop je
onder een spoorbaan door. Dan nog op brug RA en gelijk LA. Je komt uit op een
klinkerweg en gaat LA. Bij verkeerslichten de Keizer Karellaan oversteken en gelijk LA de
Laan Walcheren over. Brug over en RA, Gijsbrecht van Amstellaan. In de bocht naar L ga
je RA, asfaltpad langs water R. Volg het pad naar L en op tegelstoep RD, Graaf
Willemlaan. Waar de straat naar L buigt ga je RD, asfaltpad. Op kruising met asfaltweg
RA brug over en direct LA, Rentmeesterlaan. Tegelpad wordt asfaltpad met water L. Pad
steeds RD volgen, klinkerweg oversteken en weer RD. Aan het eind bochtje naar R
volgen.
7. Rentmeesterlaan oversteken en RD, grindpad Bos en Vaartlaan. Pad langs vaart RD
aanhouden en waar het naar R buigt volg je een smaller pad langs het water RD. Bij brug
RD, tegelpad omlaag. Onder viaduct en tramhalte Uilenstede door. Voor letters CAMPUS
UILENSTEDE schuin LA, tegelpad omhoog. Vóór brug RA, tegelpad langs vaartin
Voormalig Arboretum. Verderop schuin LA, grindpad langs vaart. Steeds RD, fietspad
oversteken en RD, grindpad vervolgen. Op splitsing RA omlaag. RD door een klaphek en
schuin naar L de grasdijk op. Volg het graspad op de dijk langs vaart L. Aan het eind door
metalen klaphek, fietspad oversteken en RD door volgend klaphek, grasdijk vervolgen. Je
passeert nog een klaphek en bij einde grasdijk LA houten brug over. Op Kalfjeslaan RA,
houd het onverharde pad L van de weg aan. Bij brug RD, pad vervolgen. Op Amsteldijk
bij restaurant Klein Kalfje LA, grindpad L van de weg. Voor rotonde RA de weg
oversteken en fietspad naar L volgen. Volg de doodlopende klinkerweg langs de Amstel
RD.

8. Na 400 m LA via Ingang Oost het Amstelpark in. Je passeert een spoorlijntje en direct
daarna op kruising RA langs vele bijzondere stoelen (Monument Rozenoord). Waar het
asfaltpad naar L buigt ga je RD, houtsnipperpad. Bruggetje over en slingerend pad blijven
volgen. Op splitsing L aanhouden, houtsnipperpad en over enkele vlonders. Het pad buigt
naar R, direct daarna LA een drietraps vlonder over. Op kruising met asfaltpad RD
achterlangs gebouw Tekenkabinet. Na gebouw LA, tegelpad langs wat vervallen wit
gebouwtje. Aan het eind RA, breed asfaltpad en even verder LA, spoor oversteken. Brug
over, trap op en LA, asfaltpad langs speeltuin. Einde speeltuin brede trap af en RD via
draaihek Amstelpark verlaten. RD onder viaducten door, fietspad. Aan het eind bij
voorrangsweg RA en direct daarna LA, bij verkeerslichten de drukke weg oversteken.
Aan overzijde RA, brede stoep naar station Amsterdam RAI, eindpunt.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Amsterdam RAI, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam
Openbaar vervoer
Trein en metro naar station Amsterdam RAI
Parkeren
Kom je met de auto, parkeer dan in Amstelveen: bij het parkeerterrein van het Dr. Jac. P.
Thijssepark, Amsterdamseweg 207, 1182 GW. Lees de routebeschrijving vanaf 6.
Lengte van de wandeling
17 km
Honden
Niet toegestaan
Horeca
In het Beatrixpark restaurant As, www.restaurantas.nl Onder het Olympisch Stadion
restaurant MaMa Kelly, www.mama-kelly.nl
Aan de Bosbaan in het Amsterdamse Bos Grand Café De Bosbaan, www.debosbaan.nl
Aan de Amstel restarant Klein Kalfje, www.restaurantkleinkalfje.nl
In het Amstelpark pannenkoekenrestaurant De Hop, www.pcdehop.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-rai-stadse-tochten/18228/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze
wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op
info@routewerk.nl

