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Loop van de tramhalte naar de Sarphatistraatzijde van de Muiderpoort. Ga onder de 
poort door. Over brug LA water volgen (Mauritskade). Na tweede brug aam de linkerhand 
gaat de Mauritskade rechtdoor over in de Zeeburgerdijk. Onder spoorbrug links de 
grasdijk, parallel aan de Zeeburgerdijk, volgen. Na de zijweg gekruist te zijn, verder 
langs de Zeeburgerdijk. 1e weg LA, over brug RA (Zeeburgerpad). 1e weg RA, over brug 
1e LA (Zeeburgerdijk). Na 100m buigt de autoweg naar rechts. Hier rechtdoor over 
tegelpad aan linkerzijde van de flat. Na 600 m op T kruizing RA onder brug door. RA trap 
omhoog. Boven op de brug water oversteken en de trap naar beneden nemen. Beneden 
LA Zuider IJdijk volgen. Vlak voor de werf aan de rechterkant kan men de grasdijk langs 
de weg volgen. Eerste brug LA. Voor de eerste huizenrij aan de rechterhand RA grasdijk 
op het water volgen. Na de tweede hoek is halverwege tussen twee rijen huizen een 
doorgang naar de andere kant van de huizenblokken. Hierdoorheen en meteen RA James 
Bradleylaan in. Op kruizing LA (Edmond Halleylaan). 1e weg RA (Gowin Knightlaan), 
doorlopen tot grasdijk. LA water volgen. Na trambaan en vierbaansweg gekruist te zijn 
RA langs IJburglaan. Bij flat met grote klok zebrapad RA de trambaan oversteken en 
IJburglaan aan de andere zijde verder vervolgen. Voor woongebouw met horeca aan 
rechterhand RA kade volgen. 1e weg RA brug over (Vennepluimstraat). Deze gaat aan 
het eind linksaf over in de Mattenbiesstraat. 1e weg RA (Diemerparkstraat). Waar het 
asfalt in een T kruizing splitst, RD het onverharde pad een heuvel op. Dit pad buigt LA 
naar een breed geasfalteerd fietspad. Deze naar links 1,5 km volgen. 1e weg RA 
(Overdiemerweg). Vlak na de ingang naar de horecagelegenheid op het fort, het 
omverharde pad LA volgen langs de buitenkant van de wallen van het fort. Dit pad komt 
in een bocht uit op een geasfalteerd fietspad. Dit RA volgen tot we na 4,5 de bebouwing 
van Muiden bereiken (soms delen we het pad met fietsers, andere stukken lopen we over 
een grasdijk). Waar de dijk eindigt bij de bebouwing RD Zeestraat in. 1e weg LA 
(Stadssteeg), 1e RA (Hellingstraat), 1e weg LA de sluizen over steken. Direct na de 
sluizen LA (Herengracht). Vlak voor het poortgebouw RA voetpad over de 
verdedigingswallen van Muiden volgen. Waar dit pad doodloopt op een weg LA. Over de 
brug LA een grasdijk langs de gracht volgen tot hoge dijk van Markermeer. RA dijk 3 km 
volgen. Waar de asfaltweg een bos in gaat LA onverhard pad naar Markermeer in slaan. 
Het water volgen tot 70 m voor cafe op het strand. RA Flevolaan in. Op T kruizing LA en 
meteen daarna RA. Voorbij cafe Het Rechthuis LA Gerard Doulaan in. Bushalte na 10 m. 

Start:    Amsterdam, tramhalte Alexanderplein  
Eindpunt:   Muiderberg, bushalte Gerard Doulaan  
Horeca: Amsterdam, IJburg, Fort Diemersluis, Muiden, Muiderberg 
Routebeschrijving d.d.: 5-6-2014  
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