
 1 

ROUTEBESCHRIJVING WALKABOUT 

Een route door alle mogelijke landschappen in de Brettenscheg; de groene zone vanaf het 
Westerpark door de Bretten naar Spaarnwoude en Spaarndam.  Eerst een klassiek stadspark 
met een uitbreiding in de vorm van een cultuurpark. Dan langs tuinparken en de resten van een 
vroeger dijkdorp (Sloterdijk). Na de onderbreking van kantorenpark Sloterdijk komen De Lange 
Bretten in zicht, het best bewaarde deel van de scheg. Na tuinpark De Bretten kan er gestruind 
worden, zij het dat de natuur na de Australiëhavenweg pas echt ruig wordt. Daarna lopen we 
om het vierde tuinpark heen en komt het eerste serieuze restant van de Spaarndammerdijk. Het 
eerste deel van de wandeling eindigt in Halfweg. 
Deel twee pakt in Halfweg de Spaarndammerdijk weer op, tussen polders en een 
recreatiegebied. Het laatste deel gaat over fietspaden, via Spaarnwoude naar Spaarndam. 
Pas na dit dorp wordt de dijk verlaten en gaan we langs een rafelrand naar het fort Benoorden 
Spaarndam. 

OPDRACHT: ZOEK DE NAAM VAN DE WATERGEEST! 

Tijdens de wandelroute krijgen de wandelaars de opdracht om onderweg de verborgen letters 
te vinden die samen de naam van de watergeest vormen. 
 

Hoe heet de Watergeest die jouw persoonlijke kaart bewaakt? 
Noteer bij elke vraag de gevonden letter of de eerste letter van het gevonden woord 
(Let op: lidwoorden de, het en een doen niet mee.) 
Deze gevonden letters vormen de naam van je eigen watergeest, de bewaker van jouw 
persoonlijke kaart. Maar hoe zit zijn/haar naam in de letters verborgen? 
1- Vorm eerst uit de gevonden letters een door jou uit te kunnen spreken woord of zin. 
2- Streep nu elke 7de letter door. Aan het einde van het woord tel je weer door bij het 
begin. Doorgestreepte letters sla je over bij het tellen. 
3- Ga hier mee door tot je 5 letters over hebt. Nu lees je de naam van de bewaker van je 
persoonlijke kaart!   

Haarlemmerpoort – Halfweg 12 km. 

 
1. Via Westerpark naar Sloterdijk 

 
Vanaf het Haarlemmerplein onder de 

Haarlemmerpoort (1) door lopen.  

Bij de Singelgracht LA en RA de brug over. 

(2) Meteen RA langs het beeld van Domela 

(3) en voor het spoorviaduct LA de weg 

oversteken en het struinpad tegen het 
spoortalud aan volgen (de 
hondengedoogzone). Vanaf hier ruim twee 
kilometer langs het spoor lopen:  
Aan het eind van de hondenzone om de 
tennisclub heen en doorlopen over het 
voetpad langs het spoor. De heuvel op en af, 

langs de Waternatuurtuin. (4) Rechtdoor 

tussen spoor en volkstuinen (tuinpark 
Nut&Genoegen). Dit pad gaat over in de 
Sloterdijkerweg; daarna schuin L het spoor 

verlaten en via de trap de Spaarndammerdijk 

op, langs het oude dorp Sloterdijk. (5) 

 

1 In de poort boven de deur van de masseur staat 

een half leesbare tekst.  

Wat is de 6
de

 letter van de tekst?                      

(Wat zou er overigens gestaan hebben?) 

2 In welke stijl is het huisje van de brugwachter 

gebouwd? 

3 Zoek de tekst op de plaquette van het beeld. 

Zoek de letter die gelijk is aan je leeftijd.  

4 In het spoortunneltje zie je rechts een  

(„s-nachts) lichtgevende letter. 

5 Welke menselijke deugd wordt gehuldigd in het 

huis "anno 1775" 
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Van Geuzenbos naar Halfweg 
 
Vóór het water RA een fietspad op en bij het 
gemaal LA het water over. Meteen LA over 
een hekje, de grasdijk (Spaarndammerdijk) 

op, langs de banpaal. (9) Na een ruime 

kilometer over het bruggetje LA en langs het 
Zijkanaal F Oost Halfweg in. Met de weg mee 
naar L en schuin R het grastalud op. Voorbij 
de gebouwtjes RA over een parkeerterreintje 
en over een snipperpad. De trap af en RA 
onder het spoor door. LA de trap op naar de 
Dubbele Buurt en hier LA. Met de bocht mee 
en de Amsterdamsestraatweg oversteken. L 
staat bij café De Keizerskroon bus 80 naar 
Amsterdam. 
 

6 Wat voor type fietspad loopt er door het 

tuinpark "De Bretten"? 

7 Welke letter staat op de basaltzuil langs het pad?  

8 Pluk een blad van een rietstengel. Halverwege 

elk blad zie je een onregelmatigheid in de 

bladnerven, de zogenaamde "Duivelsbeet"! In 

welke letter eindigt elk rietblad? 

9 De ambachtsman die de banpaal maakte kon 

geen afscheid nemen van de paal. Hij kroop in de 

paal en zit daar nog steeds. Als je je oor op de paal 

legt, aan kant van de stad,  hoor je hem zuchten. 

Om de drie zuchten fluistert hij zacht zijn naam. 

Hoe heet hij?  

 

 

Halfweg – Fort Spaarndam 9 km. 

 
1. Van Halfweg naar Spaarnwoude 

 
Vanaf de halte aan de 
Amsterdamsestraatweg van bus 80 uit 

Amsterdam rechtdoor lopen (10) en met de 

ventweg mee schuin R omhoog (11) naar de 

Oude Haarlemmerstraatweg. LA Zijkanaal F 
oversteken. RA het spoor over en meteen LA 
de Spaarndammerweg op. Na de eerste 
afslag (negeren) is de dijk verboden voor 
auto’s Na 1 kilometer wordt deze weer 
autoweg. Voorbij de plaats waar de dijk een 
bocht naar L maakt, RA de dijk verlaten, 
richting IJmuiden. Over een bruggetje en 
meteen LA, over een grasdijk. 
Na 1 kilometer (voorbij het golfterrein) gaat dit 
graspad over in een fietspad. Hier LA.  

Aan het eind, bij een gemaal LA (12)  

een asfaltweg op. Aan het eind RA,  
het graspad aan de voet van de (Hoge) 
Spaarndammerdijk volgen. Ter hoogte van 
een boerderij gaat dit over in een grindpad. 

(13) De eerste weg L, onder de snelweg 

door. De Spaarndammerdijk oversteken en 
rechtdoor over de Kerkweg lopen. De eerste 
weg RA naar het kerkje van Spaarnwoude. 

(14+15+16) 

 

 

 

 

 

10 Wat was het beroep van de bewoner van het 

huis met de 11 wapenschilden? 

11 Wat was vroeger de functie van het “Huis ter 

Hart”?  

12 Hoe heet het waterschap op de peilschaal? 

13 Je passeert een bunker met een tot nadenken 

stemmende tekst. Vul aan: “.. op weg naar het …” 

14 Hoe heet de begraafplaats van Spaarnwoude? 

15 Wat bedraagt 2.69 meter?  

16 Zoek een grafsteen van je eigen lengte of 

keuze. Wie ligt hieronder begraven? Als je niks 

vindt ligt Niemand eronder begraven! 
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2. Van Spaarnwoude naar Spaarndam 
Langs de kerk en gedurende 1 kilometer het 
fietspad Kerkepad volgen. Het eerste fietspad 
RA op en aan het eind de (Hoge) 
Spaarndammerdijk oversteken. Aan de 
dijkvoet meteen LA. Het pad gaat later de dijk 
op, en hier (bij het Rijnlandhuis) RA We lopen 

nu Spaarndam in. Over het Visserseinde (17) 

en de IJdijk ongeveer ½ kilometer door het 

dorp lopen, aan de voet van de huizen. (18) 

Direct voorbij de bebouwing RA (‘Redoute’) 
langs een parkeerterrein. Rechtdoor een 
smalle asfaltweg langs het talud van de 
Positie bij Spaarndam in. RA een fietspad op, 
van het talud af. Langs het water, en waar het 
fietspad RA over een bruggetje gaat, dit 
negeren en rechtdoor het tegelpad langs het 
water volgen. Het voetpad buigt naar L. Aan 
het eind RA en LA naar het Fort Benoorden 
Spaarndam. 

 

17 Ga naast het jongensbeeld staan en kijk in 

dezelfde richting als de jongen. Noteer het eerste 

dat voorbijkomt of voorbijvliegt in je blikveld. 

18 Wat was het beroep van de bewoner van 

Vissereinde  65? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


