Diemen Rondje Campus
Inholland lunchwandeling
Inholland Diemen ligt midden in de stedelijke uitbreidingen van Amsterdam. De school ligt
nog net in de gemeente Diemen, de grens met Amsterdam loopt daar vlak achter.
Vroeger lagen hier de Venserpolder en de Bijlmermeerpolder: agrarisch gebied dat vanaf
de jaren '70 werd volgebouwd. Gelukkig was daarbij ook aandacht voor groenaanleg.
Rondje Campus voert langs de groene linten die in de eerste bouwgolf zijn aangelegd
tussen de kantoorparken, die recentelijk zijn getransformeerd in onder meer een nieuwe
studentencampus. De route voert grotendeels over nette voetpaden en is zeer autoluw.
Horeca en winkels zijn rond de campus te vinden.
Routebeschrijving
Start: Inholland uitgang Nienoord, naar links, hoofdweg oversteken (Bergwijkdreef) en
even verderop pad naar links inslaan, voorbij woonblok straat oversteken en voetpad
nemen door groenstrook, dit pad buigt aan het einde naar rechts om het water heen,
loopt omhoog en omlaag langs bushalte, buigt daarna wederom naar rechts en wordt
weer voet/fietspad. Aan het eind stuiten we op een parkbos (KP 1). Hier naar links
(Zilvermeeuwpad) via het voetpad en dan tweede pad rechts nemen dat langs de rand
van het bos loopt (Reigerpad). Dit komt uit bij een kruising van fietspaden, met rechts
voor ons de studentencampus. Hier rechtdoor en links langs de campus blijven lopen,
onder weg-, metro- en spoorwegviaduct door. Na het laatste viaduct zie je rechts een
grasveld. Via (karren)spoor dit grasveld oversteken tot aan de fietsenstallingen. We
komen uit bij de entree van station Diemen Zuid (KP2). Hier weer rechts onder viaducten
door en rechtdoor het centrum van de campus oplopen, met supermarkt en restaurantjes.
Aan het eind schuin rechtdoor weer het Bergwijkpark inlopen. Pad links aanhouden,
halverwege rechtdoor onverharde pad aanhouden, dat uitkomt op straat met bebouwing
aan de overzijde, hier oversteken en naar links. Via trottoir rechtdoor lopen tot we weer
terug zijn op ons uitgangspunt, waar links de nieuwe wijk Holland Park verrijst (KP3).

Achtergrondinformatie
Rondje Campus: kijkpunten
1. Bergwijkpark/Campus - in dit voormalige kantorengebied was veel leegstand, waardoor
in dit deel kantoren zijn getransformeerd in een campus 'naar Amerikaans model' met
onderwijsgebouwen, studentenwoningen en sport- en horecavoorzieningen. De campus
is niet gelieerd aan een bepaalde onderwijsinstelling. Het geheel werd in 2013/2014
opgeleverd. Het al aanwezige park werd daarbij gehandhaafd.
2. Station Diemen Zuid - NS-station is van 1993, maar het metro-station werd al in 1977
geopend. De lijn liep naar de Bijlmer, maar Diemen Zuid was toen nog een kale vlakte
waar niemand in- of uitstapte. Overigens lag hier al in de jaren 1930 een spoorlijn: de
verbindingsboog tussen Duivendrecht en Watergraafsmeer, deel van de beoogde
Ringspoorbaan. Je kan er nu overheen lopen (zie wandeling 'ten voeten uit').
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3. Holland Park - de nieuwbouwwijk Holland Park lijkt een kopie van de bouwplannen op
de oostelijke eilanden en IJburg: urbaan bouwen in de Diemer polders, appartementen in
hoge dichtheden, compleet met grachtjes en bruggetjes. Sjoerd Soeters, bekend van het
Java-eiland, is dan ook een van de architecten. Nu nog volop in ontwikkeling, maar je
kunt hier in de toekomst vast een leuke lunchwandeling maken.

