Polderspoorpad

Bijna-rondwandeling, 13 km, 3 à 4 uur gaans

Het Polderspoorpad is een Glas & Land route.
Glas & Land is de naam voor een samenwerkingsproject van de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Haarlemmermeer. Diverse projecten
beogen de duurzaamheid, leefbaarheid en economische vitaliteit van het
gebied te verbeteren. De aanleg van wandel- en fietsroutes is onderdeel van
het uitvoeringsprogramma Amstelzone dat zich verder richt op aanplanting
van dijken, oevers, erven en voorzieningen voor watersport en recreatie.
Het Polderspoorpad: een ware belevenis aan de stadsrand.
Lopen over de groene spoordijk van het vroegere boemeltje tussen
Amstelveen en Uithoorn, met uitzicht op een stedelijke en halflandelijke
ruimte: plas en polder, woonwijk en bedrijventerrein, stadspark en -bos,
kassen, weilanden en akkers. Na de stations Amstelveen en Bovenkerk
passeert u af en toe een hergebruikt 'baanvakhuis' op deze tak van de
befaamde Haarlemmermeerspoorlijnen, tussen 1915 en 1972 geëxploiteerd
door resp. de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) en de
NS. Vóór de inpoldering in de jaren 1870 lag hier het langgerekte Legmeer,
uitgedijd door vervening en oeverafslag. Na Uithoorn en zijn polderpark
Biezenwaard wandelt u de 18e eeuwse Bovenkerkerpolder in. Op zijn
grotendeels onverharde Middenweg krijgt u onder begeleiding van
leeuwerikken, grutto's, kievieten, scholeksters en zwaluwen nog een
onvergetelijke toegift: licht, lucht en ruimte. Niet voor niets wordt deze
polder tot het Groene Hart van de Randstad gerekend!
Praktische informatie
- Routemarkering: geel-rood-gele strepen, tegen de klok in bewegwijzerd.
- Eten en drinken onderweg: Bovenkerk, Uithoorn.
- Wandelschoenen onmisbaar: oneffen modderige spoordijk en polderweg.
- Honden verboden op onverhard deel spoordijk.
Voor de rest: honden aan de lijn.
Nog meer wandelen in Glas & Land
Deze route sluit aan op andere gemarkeerde routes:
- Lange-Afstand-Wandelpad (LAW) 7-1 Pelgrimspad van Amsterdam
naar Den Bosch, 199 km, wit-rood, Wandelplatform-LAW.
- Streekpad 9 Amsterdamse Ommegang, 150 km, geel-rood, NIVON.
Deze Glas & Land route maakt deel uit van vier wandelroutes (8 tot 17 km):
- het Vuurlijnpad (vanuit Aalsmeer), het Fortenpad (vanuit De Kwakel)
en het Landscheidingspad (vanuit Kudelstaart).
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