BRETTEN NATUURPAD
natuurpad door de Brettenzone: het Westerpark, tuinparken, Lange Bretten, Geuzenbos.
ROUTEBESCHRIJVING AMSTERDAM-HAARLEMMERPOORT – HALFWEG, 12,5 KM
MET TERUGLOOP EN EXTRA RONDJES
* zijn startpunten - teruglopen schuin gedrukt - - is routeverloop
* 1) STARTPUNT HAARLEMMERPOORT
- VIA HET WESTERPARK NAAR HET DORP
SLOTERDIJK
Vanaf het Haarlemmerplein onder de Haarlemmerpoort door lopen. Bij de Singelgracht LA en RA de
brug over. Meteen RA langs het beeld van Domela
Nieuwenhuis en voor het spoorviaduct LA de weg
oversteken, het park in en het struinpad langs het
spoortalud volgen (de hondenlosloopzone). Aan
het eind van de hondenzone om de tennisclub
heen en doorlopen over het voetpad of de grasdijk
langs het spoor. De heuvel af, tussen de Waternatuurtuin en het spoor. Voorbij de Waternatuurtuin
RA onder het spoor door en RD de dijk op. Op de
dijk LA langs begraafplaats St. Barbara. Na de
Buurtboerderij LA een grasdijk op en aan het eind
RA langs het spoor (gras, later fietspad). Bij de
eerste mogelijkheid LA onder het spoor door en RA
de Sloterdijkerweg op. T.h.v. een viaduct is 2.
TERUGLOPEN VANAF HET DORP SLOTERDIJK
NAAR DE HAARLEMMERPOORT
(via de tuinparken Sloterdijkermeer en Nut en
Genoegen)
Bij het viaduct, voor de trap naar de dijk LA, een
voetpad op. LA door het hek van de volkstuinen.
<let op: voor toegang Sloterdijkermeer is een
sleutel nodig.>
Door het hek, langs Nemo en de schooltuinen.
<let op: voor uitgang Nut&Genoegen is een
sleutel nodig.>
Door het hek en RA over het Overbrakerpad.
<let op: voor uitgang Nemo en schooltuinen is
een sleutel nodig.>
Langs de kinderboerderij de dijk op, over de brug
en een granieten pad. T.h.v. een grasveld LA naar
een ronde vijver in de voormalige gashouder. Hier
de vlonder aflopen, de vijver verlaten en de vlonder
van de tweede vijver aflopen. Hierna het gravelpad
volgen. Op een pleintje bij het Westelijk Meterhuis
schuin L het gravelpad (B&W Allee) vervolgen. Aan
het eind L langs het Werkplaatsgebouw van de
Westergasfabriek en RA het Westerpark in. Tot het
water en hier LA naar de ingang van het park. Aan
de overkant ligt de Haarlemmerpoort.

- 2) VANAF HET OUDE DORP SLOTERDIJK
NAAR DE BRETTEN
Schuin L het spoor verlaten en via de trap de
Spaarndammerdijk op, langs het oude dorp
Sloterdijk. In het dorp Sloterdijk aan het eind van
de dijk RA onder de snelweg door, via een
onverhard pad aan de linkerkant van de weg. De
eerste weg LA (Kingsfordweg) en aan het eind RA
over het voetpad (verderop fietspad Fornebukade)
langs de Haarlemmervaart. Dit voetpad 1000 meter
volgen, over 2 autowegen.
* INVOEGEN VANAF STATION NS SLOTERDIJK
Op het stationsplein (Orlyplein) LA onder het spoor
door en 500 meter de Radarweg volgen. Vlak voor
het water RA het fietspad Fornebukade op.
- Bij 2 informatieborden gaat het fietspad iets naar
R. Hier rechtdoor het onverharde voetpad op. Ter
hoogte van een picknicktafel RA het fietspad
oversteken en bij de grote voetbal schuin L het
geasfalteerde voetpad (een deel van de
Spaarndammerdijk) op. Aan het eind van de dijk
RD door het hek van de sportvelden naar de grote
verkeersweg (Seineweg). Hier LA naar de
oversteekplaats en de weg oversteken. LA naar de
ingang van tuinpark De Bretten (3).
Rondje tuinpark De Bretten (open 1 apr/1 okt)
Door het hek van het tuinpark, meteen RA en met
het pad mee naar L. Aan het eind RA, Eikenlaan,
en meteen LA, Kastanjesingel. Voorbij de kantine
RA, Populierenlaan. LA, Sparrenlaan. Aan het eind
LA, Elsensingel. RA, Brettenlaan. Bij de parkeerplaats RA en met het pad mee naar L, naar de
uitgang.
TERUGLOPEN VANAF TUINPARK DE BRETTEN
NAAR NS AMSTERDAM SLOTERDIJK
Vanaf het hek van het tuinpark de Seineweg
teruglopen en onder de sporen door. Meteen RA
de groenstrook langs de Rhôneweg op. Na een
kilometer het eerste fietspad RA en onder het
spoor door. Met de weg mee naar L en doorlopen
tot onder NS Sloterdijk. Hier de trap op naar het
station.
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* 3) STARTPUNT TUINPARK DE BRETTEN
(SEINEWEG/HOEK HAARLEMMERWEG)
Voorbij de ingang van tuinpark De Bretten over het
fietspad en RA de grasdijk op. Na 500 m RA een
balkenbruggetje over, op het fietspad LA en dan RA
(richting Halfweg). Net over de (witte) brug LA een
struinpaadje in. Een heuvel op, na 50 m een asfaltpad
oversteken en het struinpad vervolgen door bos. Bij een
asfaltdriesprong de heuvel af, recht oversteken en na 20
meter RA richting spoor-lijn. Langs het spoor, over twee
bruggetjes. Met het pad omhoog naar een parkeerplaats
aan de Aus-traliëhavenweg, vlak bij de Haarlemmerweg
(4).
TERUGLOPEN VAN DE AUSTRALIËHAVEN-WEG
NAAR TUINPARK DE BRETTEN, SEINEWEG Over de
parkeerplaats lopen en het spoor oversteken. Meteen
RA met de trap naar beneden. Onderaan LA een
verhard en slingerend voetpad volgen. Op de eerste
splitsing LA en meteen RA de grasdijk op. Aan het eind
om het hek heen en RA de Seineweg op. Onder het
spoor door naar de ingang van tuinpark De Bretten bij
de Haarlemmerweg.
* 4) STARTPUNT PARKEERPLAATS A/D
AUSTRALIËHAVENWEG/HOEK HAARLEMMERWEG
- Over de parkeerplaats lopen en de weg volgen over
het viaduct, dus niet de weg oversteken! Meteen RA
met de trap naar beneden. Onderaan RA onder de weg
door. Bij het volgende kruispunt LA (Brettenpad), na
enkele meters en voorbij een poeltje RA, een struinpad
op. Dit pad rechtdoor volgen, het derde pad LA en bij
het water het pad rechtdoor volgen om na enkele
honderden meters op een verhard voetpad te komen.
Hier RA, een fietspad komt erbij, en 50 meter na een
picknick-tafel weer RA. Meteen LA over de dwarsbalk en
een slootje en direct weer LA een struinpad op. Na een
kilometer eindigt het struinpad. RA een verhard voetpad
op, RA een bruggetje over en meteen LA een verhard
voetpad op. Aan het eind, bij de grasdijk, is 5.
Rondje tuinpark De Groote Braak (NB geopend 1 april
– 1 november, 8.00 – 22.00 uur)
Voor de grasdijk LA en meteen weer LA door het hek
van het tuinpark. Eerste pad RA, door een hek. Bij de
Krooslaan RA en meteen LA. Op een driesprong bij
water RA en langs het water blijven lopen. Voor De
Dotter LA. RA, tussen gebouwen (kantine) door. Door
het hek en LA naar de uitgang, weer door een hek. Op
de dijk RA naar 5.

* 5) DOORLOPEN NAAR HET GEUZENBOS
Over de grasdijk schuin R een grasveld over en schuin
R (Dortmuiden) onder een viaduct door. Hierna meteen
LA, Weth. Van Essenweg. Bij het gemaal over het
water. Voorbij enkele huizen LA en het hek over, de
Spaarndammerdijk op. Voor de limietpaal RA de dijk af,
het Geuzenbos in. Over een overstapje, RD tussen of
over dijkjes. Bij de sloot LA en meteen RA over een
bruggetje. Meteen RA langs de sloot. Met de bocht mee
naar links. Waar de sloot naar rechts buigt is 6.
Rondje noordelijk Geuzenbos
Met de sloot mee naar rechts. Voorbij het bruggetje RD
door een klaphek, de dijk op. De weg over, RA over het
fietspad en LA door een klaphek. Schuin links, een
slingerend zandpad langs een sloot. Aan het eind, voor
een autoweg RA en aan het eind, voor een hek RA,
langs water en verderop bedrijfsterreinen. Aan het eind,
voor water RA. LA door een klaphek, RA over een
fietspad en LA de weg over, de dijk af, door een
klaphekje, RD langs een bruggetje en RA een dijkje op.
- 6) DOORLOPEN NAAR HALFWEG
Waar de sloot naar rechts buigt, LA van het water af,
een dijkje op. Met dijkje mee RA en alle bochten volgen.
Aan het eind, bij water LA. Aan het eind van het
oeverpad door een houten hek en LA de dijk op.
Bovenop, bij een houten hek en een bruggetje is 7.
TERUGLOPEN VAN HALFWEG NAAR DE
AUSTRALIËHAVENWEG
Voor het bruggetje LA door een houten hek de
Spaarndammerdijk op. Na 1000 m bij de limietpaal een
hek over. RA om de huizen heen en bij het gemaal over
het water. De weg vervolgen en het viaduct RA
onderdoor. Daarna schuin R over een grasveld
(Tijnmuiden). LA de grasdijk Daveren op en na een
kilometer RA het fietspad langs de Australiëhavenweg
op. Eerste fietspad R. Bij het spoor onder de weg door
en meteen LA de trap op. Bovenaan LA over het spoor
naar de parkeerplaats aan de Australiëhavenweg.
- 7) Doorlopen naar OV Halfweg
Langs het hek RD over het bruggetje, langs woonboten
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. Bovenaan LA
en met de bocht mee naar R. Na het oversteken van de
Amsterdamsestraatweg staat L bij café De Keizerskroon
bus 80 naar Amsterdam (8).

TERUGLOPEN NAAR AUSTRALIËHAVENWEG
RA de grasdijk (Daveren) op. Na een kilometer RA het
fietspad langs de Australiëhavenweg op. Eerste fietspad
R. Bij het spoor onder de weg door en meteen LA de
trap op. Bovenaan LA en over het spoor naar de
parkeerplaats aan de Australiëhavenweg.
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