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Langs Haarlemmermeer en Sloterplas: Ruigoord - Tramhalte Sloterpark
Etappe 6 is een wandeling helemaal aan de buitenkant van Amsterdam. Vanaf Ruigoord
gaat u even een stukje door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Eerst door
recreatiegebied Spaarnwoude en dan langs de voormalige suikerfabriek bij Halfweg.
Naast de fabriek liggen nog de spuisluizen uit de 15e eeuw, die het water van het
Haarlemmermeer op het IJ loosden. Toen dat meer drooggemalen was, moest het water
vanuit de Ringvaart sneller afgevoerd worden en werd het stoomgemaal Halfweg
gebouwd, waar u even verderop langs komt. Daarna volgt u enige tijd die Ringvaart, die
tegenwoordig de grens van Amsterdam vormt. U komt dan ook één van de
stoomgemalen tegen die het Haarlemmermeer hebben drooggemalen. Vervolgens dringt
u de hoofdstad weer binnen via de compacte wijk De Aker en bent daarna terug in de
open tuinstad van Van Eesteren (zie etappe 5). U wandelt langs de groene kern daarvan,
die gevormd wordt door de SloterplasDeze wandeling is de zesde etappe van een
zigzagroute van 260 km door Amsterdam. Het halve Pieterpad als een spaghettisliert
binnen de gemeente Amsterdam gepropt, met af en toe een uitstapje daarbuiten. Een
route voor wie de stad wil verkennen of voor wie dichter bij huis toch het Lange-AfstandsGevoel wil beleven als hij niet op weg is naar de Pietersberg of Santiago. Medio
september 2015 verschijnt het grootste gedeelte van deze wandeling in de gids
'Wandelen buiten de binnenstad van Amsterdam' van Alex Buis (uitgeverij Gegarandeerd
Onregelmatig).
Routebeschrijving
Op kruising bij bushalte met rug naar spoorwegovergang RA over voetpad aan linkerkant
van Westpoortweg. 1e LA Bauduinlaan. Dit fietspad, later asfaltweg langs Golfbaan,
helemaal uitlopen. Aan einde op viersprong van 3 wegen en 1 fietspad gaat u RA 1. Na
250 m bij knooppunt 29 LA over fietspad richting knooppunt 26 en langs huisje. Direct na
brug RA voetpad. Aan einde op driesprong met breder pad LA. U buigt dan direct weer
naar R. Kruising met ruiterpad RD en dan aan einde RA fietspad. Brug over en direct LA
graspad langs water. Pad komt uit op grasveld. Oversteken naar een bospad. Op kruising
met fietspad (aan linkerhand brug) RD voetpad. Aan einde LA brug over. Na
parkeerplaats kunt u over fietspad naast weg lopen. Kruising fietspad RD en direct
daarna weg oversteken en RD fietspad in, wordt straatje. Aan einde LA over rechter
stoep. Buig met stoep mee naar R. Steek spoor over en ga LA naar station HalfwegZwanenburg.
Daar via trappen omhoog, via loopbrug drukke Amsterdamse Straatweg over en dan
deze weg aan linkerhand houdend langs oude suikerfabriek. Na brug RA
Haarlemmermeerstraat. Na Stoomgemaal Halfweg met bocht mee naar L. Kruising
asfaltweg RD en dan 1e RA Dr. Schaepmanstraat. Bij kerktoren LA Wethouder Feijenpad
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en aan einde LA straat in. Na 50 m bij huisnummer 27 RA. Direct na huisnummer 24
schuin RA naar bocht asfaltweg en die weg RD volgen. Na 40 m RA fietspad in. Brug
over en via klaphek voetpad naast fietspad in. U komt bij de Ringvaart die u dan volgt. Na
ruim 1 km onder snelweg door en dan schuin LA omlaag en beneden op driesprong LA
(De Raesberg). Nu 1e voetpad RA en dan 1e voetpad LA (sloot dan aan linkerhand). Aan
einde RA. Fietspad kruisen en 15 m verder RA graspad achter slagboom (markering
Noord-Hollandpad). Na 2e bruggetje R aanhouden naar slagboom. Achter slagboom bij
bankje RA grindpad. Op asfaltweg RD en 100 m verder RA fietspad naar dijk die u
opklimt.
Bovenop dijk LA over fietspad. Onder weg door en 100 m verder (ná de fietspaden naar
L) schuin LA smal paadje in. Negeer 2 voetgangersbruggetjes de woonwijk in. Bij bredere
brug bij asfaltfietspad RD paadje vervolgen en dan LA over 1e voetgangersbrug wijk in.
Onderdoorgang nemen en 50 m verder via berceau (loofgang) parkje in. RA over
vlonderpad en dan schuin naar L grasveld over naar uitgang park. RD Weissensingel
(water aan linkerhand) en 80 m verder LA brug over en direct weer RA aan andere zijde
water. Voetbrug over, LA en direct na voetbalkooi L houdend verder langs water. Weg
onderdoor, hoge flat aan rechterhand passeren en dan RA en weer LA om tramsporen
over te gaan.
LA en direct weer RA A. Reitsmakade (water aan linkerhand). 1e brug L over en direct
RA aan andere zijde water. Einde met straat mee naar L. Ruim 100 m verder RA brug
over en dan RA voetpad langs water. Aan einde van dit pad LA straat in (aan rechterhand
flat van 5 verdiepingen). Aan einde met L/R knik RD over verhard voetpad door plantsoen
en op driesprong RD. Op kruising Middelveldstraat weer met L/R knik RD volgend
plantsoen door en weer RD op driesprong. Einde RA en dan direct op einde LA Korte
Water naar tramrails. Hier eerst oversteken en dan RA (tramrails dus aan rechter hand).
Bij stoplichten eerst drukke Baden Powellweg oversteken. Dan even LA langs de zijkant
van de flat, direct daarna RA en direct weer LA Pakingehof. Einde hof LA en weer bij
Baden Powellweg RA om even verder bij voormalige School met den Bijbel
(tegenwoordig moskee) RA te gaan langs schooltuinen park in.
Steek park naar eigen inzicht in gehele lengte door en ga aan andere zijde RD brug over.
Bij asfaltweg (Hoekenes) RA. Voor brug LA langs water en blijf daar langs lopen tot brug
waar u LA en direct weer RA gaat langs lage huisjes (Groenpad). Waar klinkerweg naar L
buigt verder over tegelpad langs water en verderop via trap omhoog. Aan overkant weg
RD over voetpad langs Sloterplas aan rechterhand (maar natuurlijk eerst iets R bij
stoplichten oversteken). Buig met water mee naar L en ga dan 1e brug R over. Bij bord
Rondje Sloterplas R houden en even verder na bord Disc Golf Sloterplas op driesprong
RD. Direct na L een heuvel met kunstwerk te zijn gepasseerd LA, fietspad kruisen en met
bocht mee naar R. Op kruising LA en op volgende twee kruisingen RD. Via brug weg
oversteken. Even na deze brug, waar fietspad RD gaat, met voetpad mee LA, direct
fietspad kruisen en dan iets L trapje af en heemtuin in.
Direct RD langs heggetje en dan op viersprong RD en direct meebuigen naar R. LA
bruggetje over en even verder volgend bruggetje over. LA en door voetgangerssluisje. LA
langs De Drijfsijs. Witte brug L negeren en voor volgende brug naar R buigen richting
kinderboerderij. Aan einde vlonderpad verder over asfaltpad langs boerderij. Na ingang
boerderij op driesprong bij hekhoek LA naar uitgang park. Op driesprong van fietspaden
RA naar wegwijzer 63062-001. Daar asfaltweg oversteken en deze naar L volgen. Even
verder is aan uw rechterhand het eindpunt van zowel deze etappe als tram 7 en 14.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
16,7 km
Beginpunt
Bushalte Ruigoord Dorp
Eindpunt
Tramhalte Sloterpark

In de wandelgids Wandelen buiten de binnenstad van Amsterdam heeft Alex Buis
maar liefst 228 kilometer aan wandelplezier door de hele gemeente Amsterdam
beschreven. In 14 etappes wordt de wandelaar rondgeleid door bebouwing, parken,
landelijk gebied en stadsjungle. De gids is te koop bij de boekhandel of online te bestellen
via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

