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Routebeschrijving wandeling Rondje Gaasperplas 

Deze wandeling langs het Gein en de Gaasperplas gaat voor een deel over soms modderig en drassig 

grasland. Trek daarom waterdichte wandelschoenen aan die vies mogen worden.  

1. Bij de bushalte Geinbrug lopen richting de verkeerslichten. Hier eventueel oversteken als je 

gekomen bent uit de richting Weesp.  

2. Ga het Gein in via Gein Noord. Zorg dat de rivier links van je loopt. Als de rivier rechts van je is, 

loop je over Gein Zuid en dat is niet goed. 

3. Ter hoogte van huisnummer 55 rechtsaf richting Gaasperplas. 

4. Het eerste verharde pad rechtsaf richting Gaasperplas 

5. Dit pad blijven volgen tot een klein watertje rechts. Rechts hiervan loopt een smal bospaadje, dit 

paadje ingaan.  

6. Waar dit pad afbuigt naar links rechtdoor blijven lopen over een soms modderig en drassig 

graspad. 

7. Na enige tijd komt dit modderige graspad uit op een half verhard bospad.  

8. Bij een kruising met een verhard pad rechtsaf slaan. 

9. Even verderop bij kruising met bordjes fietspad en wandelpad rechtsaf slaan 

10. Even verderop heuveltje oplopen, genieten van het uitzicht en heuveltje aan andere kant weer 

aflopen.  

11. Bij kruising rechtsaf richting klaphek. 

12. Dit pad blijven uitlopen. Aan het einde door een klaphek gaan. Rechts ligt het gebouw van het 

waterleidingbedrijf.  

13. Bij kruising linksaf. Niet de ingang van Gaasperplas Windsurfing nemen.  

14. Direct na knooppunt 95 rechtsaf slaan. Je loopt nu over een gedeelte met links het 

Gaasperstrand en rechts de Gaasperplas.  

15. Na 2 vlonders en een voetgangerssluisje rechtsaf. 

16. Bij een routepaaltje met rode pijl naar rechts rechtsaf slaan. Voorlopig deze rode pijlen blijven 

volgen.  

17. Na een bruggetje het pad vervolgen dat naar rechts afbuigt, richting de gebouwen van de 

Zeilschool. 

18. Na Zeilschool rechts aanhouden, zo dicht mogelijk langs de Gaasperplas blijven lopen. 

19. Bij een grote stenen cirkel rechtsaf slaan (rode pijl). 

20. Even later bij stenen trappetjes rechtdoor gaan en hier niet de rode pijl naar links volgen. 

21. Bij kruising rechtsaf richting grasveld lopen.  

22. Daarna dit grasveld doorsteken over het pad dat natuurlijk is ontstaan.  

23. Vervolgens uitkomen op een pad en dit pad blijven volgen.  

24. Het bruggetje oplopen en kort hierna rechtsaf. Het pad gaat tussen twee grote grasvelden.  
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25. Aan het einde van het grasveld rechtsaf het bruggetje over. 

26. Dit pad blijven volgen. Soms zijn er mogelijkheden om linksom of rechtsom te gaan. Beide 

mogelijkheden komen weer uit op hetzelfde doorgaande pad.  

27. Na het passeren van een vlonder rechtsaf slaan.  

28. Na twee houten bankjes en een stenen picknickset rechtsaf slaan.  

29. Voor een bruggetje pad rechtsaf nemen. 

30. Bij knooppunt 33 linksaf slaan. 

31. De weg oversteken en het fietspad richting Driemond op. 

32. Aan het einde van het fietspad rechtsaf slaan richting Driemond. 

33. Dit fietspad blijven vervolgen tot de bushalte Geinbrug. Let op! Het fietspad kan druk zijn met 

fietsers en brommers van beide richtingen.  

De wandeling is in totaal ongeveer 11 kilometer. Het merendeel gaat over bos- en graspaden, waarvan er 

een stuk zeer drassig en modderig kan zijn. De meeste verharde paden tijdens de wandeling zijn 

fietspaden. Uitzondering hierop is het stuk op het Gein Noord. Hier rijden ook auto’s. 
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Bereikbaarheid en parkeren 

Met het openbaar vervoer kun je het startpunt bereiken door vanaf NS-station Weesp of metrostation 

Gaasperplas buslijn 49 te nemen. Uitstappen bij halte Geinbrug (Driemond). Vanaf hier is het 50 meter 

lopen naar het riviertje het Gein. 

Wanneer je met eigen vervoer komt, kun je de auto parkeren in Driemond aan de weg (Zandpad-

Driemond). Is daar geen plaats, dan kun je iets verder rijden richting de ophaalbrug. Voor de bocht naar 

de brug is links een parkeerplaats.  

Eventueel kun je de auto parkeren op de grote parkeerplaats aan de Driemondweg. Ongeveer 200 meter 

na de afslag van de Provincialeweg ligt hier links een parkeerplaats. Je loopt dan ongeveer 250 meter 

verder en begint de route bij aanwijzing 31. Na de aanwijzing 33 vervolg je de route vanaf aanwijzing 1. 

Je komt weer uit bij de parkeerplaats na aanwijzing 29.   

 

Horeca onderweg 

Bij deze wandeling kom je geen horecagelegenheden tegen. Neem dus zelf iets mee als je wat wilt eten 

of drinken onderweg.  
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