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Praktische informatie:

Afstand: 20 km
Soort: stad & landwandeling

Start- en eindpunt:
station Amsterdam Centraal
Stationsplein 15
1012 AA Amsterdam
Coördinaten: 52°22’47” N   4°54’0” E

Horeca:
In Amsterdam-Noord

Hotel-Café De Zwaan
Dorpsweg Ransdorp 70
1028 BR Amsterdam (Ransdorp)

Golfbaan Waterland
Buikslotermeerdijk 141
1027 AC Amsterdam

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1400/8666

1. Verlaat station aan IJ-zijde en vaar vanaf daar met gratis pont naar 
IJplein (let op: er zijn meerdere bestemmingen naar overkant, dus 
neem goede). Na verlaten pont RA, wandelpromenade langs IJ.  
Na Sexyland World RA trapje af naar beneden en langs IJ verder 
gaan. Aan einde met linkerbocht meegaan (Motorwal) en verderop 
met linkerbocht onder flats door. Daarna bij grote kruising eerst weg 
oversteken, aan overkant RA (Meeuwenlaan) en RD blijven gaan, ook 
na linkerbocht en bij rotonde. Daarna ziet u gaandeweg rechts het 
Brederocollege. Na huisnr 297, bij van links komende Pluvierstraat, 
RA weg oversteken, aan overkant nog 20m RD en tegenover ingang 
van Technische School / Brede rocollege (nr 132) LA, asfaltwandelpad 
tussen weg (l) en park (r). Op 1e asfaltpadenkruising RA metalen 
boog onderdoor. Op volgende asfaltpadenkruising RD en op daarop 
volgende (schuine) asfaltpadenkruising (met infopaneel) ook RD.  
Na wat flauwe bochten bij Gasuniepaaltje W57201 linkerzijpad 
negeren. Ca 100m daarna op 1e asfaltpadenkruising LA.  
Na brugje aan einde LA en na 20m op 1e asfaltpad RA.
 
2. Direct na weer brugje LA, boven op Nieuwendammerdijk RA  
en door Nieuwendam flink stuk RD blijven gaan. Na een kleine  
km passeert u bij kerkje Aw17861, blijf daar ook RD gaan.  
Na huisnr 525 ook RD blijven gaan, kort daarna volgt linkerbocht.  
Op kruising bij brug LA, bijna gelijk RA, na 30m LA naar beneden  
en op wandelpad voor water RA.  

Na het gratis pontje over het IJ kunt u even heerlijk van de scheepvaart 
genieten. Daarna wandelt u door het WH Vliegenbos en over de Nieuwen-
dammerdijk naar de Waterlandpolders van De Weeren. Het weidse polder-
landschap onder de rook van de stad zal indruk op u maken. U komt daar 
door de authentieke Waterlanddorpjes Ransdorp en Zunderdorp. 

Langs en door het Noorderpark en het gezellige Amsterdam-Noord kuiert  
u naar het IJ-pontje dat u snel naar het Centraal Station vaart.
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4. Let op: in begin van flauwe rechterbocht, bij bankje met vuilnisbak 
en lantaarnpaal, RA kort trapje op en af, en aan einde LA, breed 
asfaltpad, rechts ziet u vijver. Na die vijver op kruising RD, na flauwe 
linkerbocht RA trapje af en op 1e asfaltpad LA, verderop loopt u langs 
rosarium (r), haag daarvan ziet u al. Op schuine kruising bij donker 
bosje en paaltje 62 LA. Aan einde ziet u brug, volg fietspad daar 
onderdoor en volg daarna fietspad langs kanaal. Na 500m gaat u 
weer brug onderdoor. Kort daarna kruising klinkerwegje met Aw 
17825 RD en na 15m LA, wandelpad evenwijdig aan fietspad en 
kanaal. Op driesprong op dijkje LA trapje af en op klinkerweg voor 
kanaal RA. Aan einde LA en na 10m op kasseienpaadje achterlangs 
huizen ook LA. Aan einde RA naar pontje en station.

Bij stenen Hoogheemraadschapshuisje RD en kort daarna op 
driesprong RD brugje over watergoot over. Iets verderop ziet u rechts 
haag en huizen langs uw pad. Aan einde RA en na rotonde LA, 
fietspad langs Zuiderzeeweg. Bij tankstation rechterbocht volgen. 
Kort daarna bij Aw14786-30 RA en na bochtjes naar links wegen 
onderdoor. Na volkstuinencomplex brugje over en bij Aw68053 RD. 
Bij Aw17873 RA, brugje over en linkerbochtje volgen richting kerk 
Ransdorp. In dorpsrand na brugje LA, op driesprong LA, volg rechter-
bocht om kerk. Daarna LA, ophaalbrug over, en kort daarna, tegen-
over huisnr 76, LA kleinere ophaalbrug over. Volg klinkerwegje, 
daarna klinkerpad met rechts dorpssloot. Aan einde LA, volg wat 
verderop fietspad aan linkerkant van weg. Bij Aw17874 RD, volg fiets-
pad langs weg met paar bochten flink stuk.  Na recht stuk, vrijwel 
direct na lage brug, bij GEB/Lianderkast LA klaphekje door of over-
stapje over (klaphekje afgesloten, dan mag u met hond hier niet in, 
vervolg dan fietspad, lees verder bij * aan begin regel 4 van punt 3). 
 
3. Loop pad uit, pad maakt wat flauwe bochtjes en gaat paar brug-
getjes over, links ziet u breed water. Aan einde, voor hoogspanning, 
klaphekje door en scherp RA, fietspad. Aan einde bij Aw17875 LA,  
* volg fietspad langs weg. Nog voordat weg flauwe linkerbocht gaat 
maken, direct na huisjes (rechts vd weg) met nrs 25, RA, asfaltpad 
tussen 2 sloten. Negeer bij paaltje 91 brugje naar rechts, ga naar 
links ander brugje over. Volg daarna graspad tussen 2 sloten richting 
kerk Zunderdorp. Bij dorpsrand LA boogbrugje over, RA en kort 
daarna LA. Na kerkje RA, aan einde ook RA en ophaalbrug over 
(Middenlaan Zunderdorp). Aan einde LA (’t Nopeind). Na linker- en 
rechterbocht, tegenover huisnr 7a+b, LA, asfaltpad. Na brug op dijk 
RA. Pas bij wit brugje met Aw17884 LA. Na wat bochten en wegon-
derdoorgang komt u uit langs snelweg. Bij Aw3464 LA en verderop 
1½ km langs Noordhollandsch Kanaal blijven. Bij grote ophaalbrug 
eerst weg onderdoor, LA trapje op, LA brug over, LA trapje af en 
verdergaan over weg aan andere kant kanaal (l). Verderop ziet u 
krijtmolen d’Admiraal. Bij brug naar rechts, naar links en langs 
rechterkant kanaal verder gaan, wijst hier vanzelf. 
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