
In het spoor van Floris V 
Amsterdam – zaterdag 8 februari 2020 

Parkoersbouwer: Alex Wijsman 

Start: Avv Zeeburgia, Kruislaan 244, 1098 SM Amsterdam 

Openbaar Vervoer: Station Amsterdam Science Park, daarna gepijld 
naar de start (ca. 100 m). 

Auto: Deze startlocatie is niet bereikbaar met de auto 

Parkeren Reist u met de auto, dan kunt u kostenloos perkeren bij P+R in Weesp. Er zijn daar 230 
parkeerplaatsen beschikbaar. Vanuit Weesp vertrekt er ieder kwartier een trein naar Amsterdam 
Science Park. Een tweede parkeermogelijkheid ligt bij de Universiteit (Science Park). Het 
parkeergeld bedraagt 1,50 Euro per uur. De loopafstand van het parkeerterrein naar de startlocatie 
is ca. 540 m. 

Wandeltocht vanuit Amsterdam 
Vanuit het prachtige clubgebouw van v.v. Zeeburgia bereiken we al snel een woonwijk met mooie 
huizen en verschillende waterlopen. Hier stond vroeger stadion De Meer waar de Godenzonen van 
AJAX in het begin van de zeventiger jaren grote successen beleefden.  

Nadat we de Middenweg overgestoken zijn, wandelen we door Betondorp en langs het geboortehuis 
van Johan Cruijff in de Tuinbouwstraat 67. Daarna wandelen we over rustige paden in de richting 
van het Amstelstation om bij de rivier de Amstel te arriveren. 

De Amstel is de moeder van Amsterdam. De rivier droeg de kiem van de stad, en was de naamgever, 
de kern van de vroegste nederzetting. Geef uw ogen de kost en ontdek het voormalige Raadhuis 
van Nieuwer-Amstel met zijn imposante torentje dat later het Stadsarchief van Amsterdam werd en 
thans een luxe 5-sterrenhotel is, het kolossale gebouw van het Amstel-Hotel, de Magere Brug en de 
majestueuze oude gebouwen die vroeger bewoond werden door burgemeesters, kooplieden en 
patriciërs van de 17e en 18e eeuw. 

In de Staalstraat vinden we de Staalhal. Hier werd de kwaliteit van de stalen door leden van het 
lakengilde gecontroleerd. Rembrandt heeft in 1662 de Staalmeesters op het doek zo prachtig 
vereeuwigd. Daarna bereiken we de Kloveniersburgwal. Hier stond eens de middeleeuwse 
stadsmuur van de stad, die in rumoerige tijden de bevolking moest beveiligen. De uitbreidingen van 
1585 en 1593 maakte nieuwe vestingwerken noodzakelijk en de oude muur werd overbodig en 
afgebroken. 

Bij de Stadsbank van Lening treffen we twee sluitstenen aan, eentje uit 1550 en de ander uit 1616. 
Om de hoek in de Lombardsteeg zien we een oud poortje. Op de Dam, de plek waar nu het Nationaal 
Monument staat, bevond zich vroeger de dam in de rivier. 

We kruisen de grachtengordel met achtereenvolgens Het Singel, Herengracht, Keizersgracht en 
Prinsengracht om in het stadsdeel de Jordaan te arriveren. In deze buurt werden bedrijven met 
brandgevaarlijke, lucht- en watervervuilende stoffen gevestigd en arme mensen konden daar in 
relatief goedkope woningen onder zeer slechte omstandigheden wonen. Rond 1900 bedroeg in deze 
wijk het inwonersaantal 77.000 en vandaag de dag wonen er 14.000 mensen. 

Op de hoek van de Lindengracht en Brouwersgracht splitsen de routes van 20 en 40 km zich. Via 
de Jan Schäferbrug en het Java-eiland met allemaal verschillende bruggetjes bereiken we de 
fruitpost op het KNSM-eiland. De 40 km-wandelaars maken een ommetje via de Westelijke Eilanden. 

Over de Drieharingenbrug verlaten we het Prinseneiland en betreden het Realeneiland. Namen als 
Taanstraat, Zoutkeetsgracht, Zandhoek en Bokkinghangen verwijzen naar het roemruchte verleden. 
Geef uw ogen goed de kost bij de Zandhoek. Er staan prachtige huizen met allerlei verschillende 
gevels. Bedenk dat op deze plek aan uw rechterzijde alleen water was. Het brede IJ. Op de 
wallenkant was de Zandmarkt. De Afsluitdijk was nog niet aangelegd en er was eb en vloed.  

Aan de achterzijde van het Centraal Station varen we naar de overzijde en wandelen langs het 
Noord-Hollandskanaal naar het veer bij Landsmeer om bij de rust in Zunderdorp te arriveren. De 



rust is bij v.v. HBOK. Via Zunderdorp betreden we het enige graspaadje op de route om later in 
Ransdorp te arriveren. Na een flinke omweg arriveren we bij dorpshuis De Beke en vandaar 
wandelen we via het Vliegenbos naar de derde voet- en fietsveerverbinding bij de Zamenhofstraat. 

Nadat we overgevaren zijn staan we direct bij de fruitpost, waar ook de samenkomst is met de 20 
km-wandelaars. Gezamenlijk gaat de route via het Oostelijk Havengebied t.w.: KNSM-eiland, 
Sporenburg, Borneo-eiland naar het Cruquius-eiland. Op de Python, een brug die de verbinding 
maakt tussen Sporenburg en het Borneo-eiland, hebben we een prachtig uitzicht op het IJ en het 
eiland Zeeburg. De laatste kilometers gaan via het Flevopark en het Science Park om terug te keren 
naar v.v. Zeeburgia. 

Cijfers: In Bussum waren er 684 wandelaars Wilt u meer statistieken bekijken? Kijk dan even op 
onze site onder informatie. 

Henk Dikken is 
gedecoreerd voor 8000 

km en Willy Timmermans 
voor 5000 km. Knorretje 
bracht in Bussum 28,65 

Euro op.  

Alex Wijsman leidt ons door Amsterdam 
Waar Floris de Vijfde het voortouw nam 

En met ons gaat 
In vol ornaat 

Knorretje die daar voor wat anders kwam 

Vandaag zijn jarig  
Henri Bos, Gerrit Kok,Frans Leijtens, Jan Moorsel, Mitchell Perdon en Ria van Zoest-Kempen 

van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. 
Volgende wandeltocht 
De Mariënwaard en Lingetocht – 22 februari 2020, De Stapelbakker, Oude Waag 21, 4153 RC 
Beesd. 
Parkeren kunt u bij het de Stapelbakker. 

Openbaar Vervoer: Station Beesd is gelegen aan de spoorlijn tussen Dordrecht en Geldermalsen. 
De startlocatie ligt op ca. 780 m afstand van het station. Vanaf het station is de route gepijld naar 
de start. 

Auto: A15 (Rotterdam – Tiel); Neem afslag 14 richting Beesd, houdt de borden Beesd aan en volg 
daarna de borden van WS78. 

A2 (Utrecht – Den Bosch); Neem afslag 14 richting Beesd, houdt de borden Beesd aan en volg 
daarna de borden van WS78.  

Vooruitblik 
Onze volgende wandeltocht houden wij in Beesd. Dan lopen we over Landgoed Mariënwaerdt. 
Dan gaan we naar de andere zijde van de Linge en wandelen regelmatig een stuk langs de Linge, 
dit wordt afgewisseld doordat we door boomgaarden en langs landerijen gaan. Zo komen we ook 
door het dorp Tricht. 

Dan lopen we door Geldermalsen, bij velen van u bekend van de Rode Kruis Bloesemtocht. 
Daarna gaan we naar de andere zijde van de Linge en krijgen we de soeppost. De 20 km lopers 
gaan weer terug en de 40 km-lopers passeren de dorpen Erichem en Kapel-Avezaath, waar de 
grote rust is gelegen. Dan vervolgen wij onze route en lopen door het oranjestadje Buren. We 
lopen bijvoorbeeld ook langs de grote graanmolen De Prins van Oranje. We verlaten Buren en 
volgen de Korne richting Geldermalsen, dan lopen we eerst nog door een natuurgebiedje.  

Voordat wij in Geldermalsen zijn aanbeland krijgen we de koffiepost in Buurmalsen. We vervolgen 
onze route door Geldermalsen en gaan dan samen met de 20 weer verder. We slingeren langs de 
Linge en hebben op de dijk in Deil een fruitpost in de mooie molen De Vlinder. Daar pakken we de 
Linge weer op richting Enspijk om daar het voetveer (Marietje) te nemen en zo weer terug te keren 
op het landgoed van Mariënwaerdt, waar u zich even in een andere wereld waant. En dan zijn we 
weer bij de finish bij de Stapelbakker. 

 


