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Wandel/Verhalencentrum de Braeck
Vereniging Nemo - Overbrakerpad 2 - 1014 AZ Amsterdam - tel. 020-6817013 – nemo@pz.nl - www.struinen.nl
Waar:
De Braeck ligt in het nieuwe Westerpark, dichtbij de Haarlemmerweg, ter hoogte van de Van Hallstraat, op het
terrein van de Schooltuinen, tussen de Kinderboerderij, Begraafplaats Barbara, Volkstuinen Nut&Genoegen en de
Waternatuurtuin. Het Westerpark is een deel van de Brettenscheg, een groene zone die loopt van de
Haarlemmerpoort via het Westerpark en de Bretten naar Spaarnwoude en het landelijk gebied van Oud- Osdorp.
Wandelen:
- Vanaf de Haarlemmerpoort 15 min.: Neem het hondenpaadje naast de ingang van het Westerpark, vlak langs de
spoordijk. Blijf zo dicht mogelijk bij de dijk. Je komt vanuit het park in het nieuwe park en je ziet aan je linkerhand
het cultuurpark (de voormalige gasfabriek). Volg het pad tussen de spoordijk en de weilandjes (De
waternatuurtuin). Je komt uit op het geasfalteerde fietspad naar de Kinderboerderij. Ga op het fietspad naar links.
Je ziet dan aan je rechter hand de Kinderboerderij. Vlak voor de Kinderboerderij is een pad naar de Schooltuinen.
Het grote hek is meestal open, maar als het dicht is kun je aanbellen. Loop tussen de schooltuinen en het
lesgebouw naar het Nemocentrum. Het ligt verscholen tussen de bosjes, rechts achteraan op het terrein.
- Vanaf de Haarlemmerweg 5 min.: Loop vanaf de Van Hallstraat het park in. Je komt dan vanzelf uit bij de
kinderboerderij en daarnaast de schooltuinen. Volg de richtingbordjes naar de Schooltuinen.
- Vanaf de Spaarndammerdijk 5 min. Loop voorbij Begraafplaats Barbara naar het park. Voorbij het spoorviaduct
zie je rechts het hek van de schooltuinen.
Fietsen:
Dezelfde route als de wandelaars, maar dan via de fietspaden in het Westerpark. Op het terrein van de
schooltuinen mag je niet fietsen.
Openbaar vervoer
tram 10 (eindpunt Van Hallstraat), bus 21 (Haarlemmerweg, bij de van Hallstraat), bus 48 (Transformatorweg, bij
Begraafplaats Barbara). Auto: Parkeren op de Spaarndammerdijk, voor Begraafplaats Barbara (10 cent per uur).
Vanaf de ring richting Coentunnel/Zaanstad: afslag Havens West (Transformatorweg) en dan richting centrum.
250m vóór het spoorviaduct rechtsaf de Spaarndammerdijk op. Er staat een bordje langs de weg met
Begraafplaats Barbara.
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