Routebeschrijving wandeling door het Diemerbos
Deze wandeling door het Diemerbos volgt voor een groot deel wandelknooppunten (in deze beschrijving
steeds afgekort als KP). Maar op enkele punten gaat de route anders. Met deze aanwijzingen vind je de
paden zeker wel:
1. Start bij parkeerplaats van MatchZO bij KP 37. Hier vind je ook een informatiezuil met daarop
enkele kortere gemarkeerde wandelroutes vermeld.
2. Met de rug naar MatchZO gekeerd, ga je rechtsaf en loop je naar KP 39.
3. Volg bij KP 39 het graspad richting KP 21. Let op, dit stuk is drassig en modderig!
4. Aan het einde van het bospad geen gemarkeerde route volgen. Je loopt hier rechtdoor op het
verharde fietspad.
5. Bij de kruising met links de Gaaspermolenweg schuin rechtdoor lopen en niet links- of rechtsaf
slaan.
6. Na ongeveer 100 meter bij KP 22 rechtsaf het graspad op. Ook dit kan regelmatig drassig zijn.
Het bruggetje nemen (kan ook glad zijn) en doorlopen naar achtereenvolgens KP 23 en KP 27. Bij
dit laatste KP rechtsaf slaan richting de Driemondtunnel en hier doorheen lopen.
7. Na circa 100 meter Bij KP 28 rechtsaf het bos in lopen.
8. Het bospad kruist na een tijdje een asfalt fietspad. Hier rechtdoor blijven lopen over het bospad.
9. Daarna komt een kruising van bospaden met witte paaltjes. Hier links aanhouden en met de
bocht naar links meelopen.
10. Op de eerstvolgende T-splitsing rechtsaf (bord met blauwe, rode en gele pijlen).
11. Bij KP 47 rechtsaf slaan.
12. Bij KP 52 (ter hoogte van House of Bird) linksaf (bordjes Veeneikroute en natte neuzenroute)
slaan.
13. Langs de Fietsbrug lopen, het oorspronkelijke pad blijven volgen. Niet de brug opgaan.
14. Even verderop bij KP 48 rechtsaf richting KP 45
15. Bij KP 45 achtereenvolgens de knooppunten 41, 42, 29, 28 en 27 volgen
16. Na de Driemondtunnel steeds rechtdoor lopen over het verharde fietspad. Zijpaden en
gemarkeerde routes hier negeren.
17. Kort na KP 22 rechtsaf het Gaaspermolenpad op en dit pad helemaal uitlopen tot het einde naar
KP 38.
18. Op de Stammerdijk linksaf gaan richting molen naar KP 36.
19. Na het gemeentebord Amsterdam bij KP 36 linksaf de Stammerlandweg richting de
parkeerplaats van MatchZO en KP 37.
De wandeling is in totaal ongeveer 11 kilometer. Het merendeel gaat over bos- en graspaden, waarvan er
enkele zeer drassig en modderig kunnen zijn. De meeste verharde paden tijdens de wandeling zijn
fietspaden. Uitzonderingen hierop zijn enkele korte stukken op de Stammerdijk en de Stammerlandweg.
Hier rijden ook auto’s.
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Bereikbaarheid en parkeren
Driemond is het makkelijkst te bereiken per auto. De auto kun je parkeren op de parkeerplaats van het
sport- en activiteitencentrum MatchZO.
Met het openbaar vervoer kun je Driemond bereiken door vanaf NS-station Weesp of metrostation
Gaasperplas buslijn 49 te nemen. Uitstappen bij halte Geinbrug (Driemond). Vanaf hier is het ruim een
kilometer lopen naar MatchZO.
Eventueel kun je de route ook starten in de buurt van House of Bird in Diemen. Daar is voldoende
parkeergelegenheid. Begin dan de route bij KP 52.

Horeca onderweg
Bij het start- en eindpunt kun je in de kantine van MatchZO wat eten en drinken. In coronatijd was dit
helaas niet mogelijk. Ongeveer halverwege de wandeling kom je langs het gezellige House of Bird. Een
uitstekende plek voor een lekkere lunch of een bijzonder biertje. In coronatijd had men alleen een takeaway service.
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