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Door pioniersbos naar pioniersstad: Gaasperplas - IJburg
Deze een na laatste wandeling is een groene wandeling langs de oostelijke rand van
Amsterdam. Een gebied met een hoop wegen en snelwegen, maar daartussen liggen
een paar prachtige natuurgebieden verstopt. Vanaf tramhalte Gaasperplas loopt u eerst
over het voormalige Floriadeterrein en daarna door de Bijlmerweide. Via de Veeneikbrug
gaat u de Gaasp over en de gemeente Diemen in. In deze kleine gemeente, die zich
staande heeft weten te houden tegen de annexatiedrift van Amsterdam, lopen we door
het jonge Diemerbos en de Diemer Vijfhoek. Het is wonderbaarlijk dat deze gebieden zo
vlak bij de A2 en de elektriciteitscentrale liggen. Vooral in de Diemer Vijfhoek waan je je
ergens ver weg in de moerassen uit de oertijd. Maar voordat de 'stadswildernis' u teveel
overweldigt, komt u via het Diemerpark weer veilig in het Amsterdamse IJburg.Deze
wandeling is de dertiende 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-Afstands-Gevoel 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
Vanaf station Gaasperplas trap af en LA. Op pleintje met kunstwerk en zicht op
voormalige planetarium 1e pad RA (leibomen en aan rechterhand spoor). Blijf brede pad
volgen. Op pleintje met 3 rijen platanen rode asfaltfietspad kruisen en iets schuin naar L
(bij bankje) voetpad in (dan al snel aan linkerhand coniferen). Even verder RA
kasseienpad. Dit pad maakt enkele haarspeldbochten door een oude Floriadetuin. Op
een pleintje (bamboebosje vóór u) RA bruggetje over en dan op driesprong L aanhouden.
Blijf op asfaltpad en na een aantal fraaie berken komt u bij een 'grasrotonde'. Vanaf hier
naar brug met pergola lopen en daar overheen. Op asfaltpad RD en gelijk op kruising ook
RD. RA brug over, tuin doorsteken en na heg op driesprong LA. Volgende driesprong RD
en aan einde LA asfaltpad langs weiland. Op driesprong R aanhouden, even verder weer
langs weiland. Nu 1e verharde (fiets)pad naar R in. Even verder passeert u dan een
manege. Bij provinciale weg deze naar L volgen over fietspad. Snelweg onderdoor.
Negeer een verhard voetpad naar L en ga vervolgens LA over voetpad langs fietspad. 1e
pad RA.
Zijpaden naar L negeren, brug bij gemaal over en dan op driesprong L aanhouden langs
hek kinderboerderij. Blijf hoofdpad volgen tot kruising met fietspad dat u naar R volgt. Na
30 m bij wegwijzer 69269-2 RD richting Diemerbos. Brug over en na informatiebord over
Diemerbos 1e voetpad RA (rode en gele markering). Na langgerekt grasveld met
picknickbank naar L buigen. Bruggetje over en direct LA. Ongeveer 30 m voor fietspad,
maar nog vóór bosrand RA pad door bos zonder markering (kan erg modderig zijn).
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Dit geruime tijd volgen tot einde bij ruiterpad. Hier 5 meter naar R tot T-splitsing bij einde
van sloot. Hier LA, direct met bocht mee naar L en 10 m verder RA grassig pad in.
Fietspad kruisen en voetpad blijven volgen. Het pad komt af en toe samen met ruiterpad.
Aan einde bij fietspad dit naar R volgen. Bij hoogspanningsmast LA. Bij wegwijzer RD
richting Muiden en onder spoorbrug door. Amsterdam-Rijnkanaal volgen, brug van
nieuwe en oude snelweg onderdoor en dan met weg mee naar L. Aan einde LA richting
Muiden en weer terug richting kanaal om deze via brug over te steken. Bij bushalte LA en
brug over.
Fietspad volgen en bij wegwijzer 70899-1 RA ook over fietspad. Bij wegwijzer 7312-001
dijk naar L volgen, waar mogelijk op kruin. Na klaphekje (op de dijk!) RA trapje af en weer
hek door. Grassig pad dwars door rietlanden volgen. Op kruising RD brug over en bij
IJmeer met bocht mee naar L (het verste eiland dat u ziet is Pampus). Langs oever
blijven lopen en bij brug naar IJburg meebuigen naar L om dan parallel aan weg te lopen.
Na slagboom RD, via trappen dijk op en af en dan RA weg onder door. Dijk volgen (stukje
onderlangs over voetpad) en na ruim 1 km bij infozuilen over Diemerpark RA fietspad.
Brug naar R negeren. Waar fietspad bocht naar R maakt RD over voetpad dat gelijk ook
bocht naar R maakt. Na 400 m RA naar beneden en via brug IJburg in. 2e RA
Mattenbiesstraat. Einde LA en met knik mee naar R Jan Vrijmanstraat. 1e LA Max de
Haasstraat. Bij asfaltweg RA, even verder ligt in bocht naar L tramhalte IJburg.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
17,8 km
Beginpunt
Metrostation Gaasperplas
Eindpunt
Tramhalte IJburg

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.

