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Beginpunt: Station Bijlmer ArenA 
Eindpunt: Metrostation Kraaienveld 

Met rug naar uitgang Station Bijlmer ArenA linksaf (LA). Na rondje over ArenA Boulevard terug naar metrostation en dan verder rechtdoor (RD) over plein. Via winkelstraat 
naar volgende plein (200 m). Hier min of meer RD (volg bordjes richting Stadsdeelkantoor).  Bij stadsdeelkantoor (Anton de Kom plein) LA trap op. Weg oversteken en 
omlaag via Martin Ennalsplein. Even later rechtsaf (RA) en steeds RD via Claus Van Amsbergstraat. Na 300m LA Molovan Djilasstraat (ruim 100 m na brug).  RD en verder via 
de Patrice Lumumbastraat en Humberto Delgadoplein. Bij T-splitsing met brede asfaltweg RA en even later bruggetje over en direct weer RA. Na ruim 100 
m  LA  Dennenrode pad en schuin rechts naar parkeergarage World of Food.  Met rug naar uitgang World of Food LA en even later weer LA onder snelweg door. Direct RA. 
Na 100 m LA bij Sam@kids.  Steeds RD langs water via Strandvlietpad. Bij plantsoen RD via Emanzana. Na ruim 200 m RA onder flat Gravestein door. Loop tegen de klok in 
over hof. Neem tweede onderdoorgang.  Direct hierna RA en langs kinderboerderij. Na zo’n 100 m weer RA (Harriët Freezerstraat). Even later LA.  Na 80 m Bijlmerdreef. 
Hier LA. Na 250 m station Ganzenhoef.  Hier RA verder langs metrolijn. Houd Betonpalen aan uw rechter hand.  Na 400 m buigt pad scherp naar rechts.  Hier onder 
metroviaduct door.  Steeds RD. Na 150 m brug over en even later RA. Na ongeveer 100 m monument Bijlmerramp aan linkerhand.  Zelfde weg terug, maar nu via andere 
oever onder metroviaduct door. Na 100 m onder flat (Kleiberg) door. Na weer 100 m RA weer onder flat door. Direct daarna LA en naar station Kraaiennest. Roltrap 
omhoog en naar einde perron lopen.  

Kijkpunten 
1. In 1966 verhuisde Ajax van de Watergraafsmeer naar Zuidoost. Daar stond het stadion enige tijd eenzaam op een kale vlakte. Daarna verrezen aan de voet van de 

Arena felgekleurde winkels en kreeg het stadion gezelschap van o.a. de AFAS Live (vh Heineken Music Hall) en de Pathé ArenA bioscoop. 
2. Het ‘Zandkasteel’ is een op de antroposofie geïnspireerd gebouw. De architecten Alberts en Van Huut kiezen in hun ontwerpen voor baksteen en de schuine lijn. Een 

grotere tegenstelling met het ontwerp van de Bijlmerflats is nauwelijks denkbaar. Maar net als bij Nassuth staat ook bij Alberts en Van Hunt groen centraal. Alleen 
halen zij de natuur het gebouw in. Bij open ruimtes loop je tussen weelderige begroeiing.  

3. Standbeeld Anton de Kom: antikoloniale linkse activist en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. In december1932 vertrok de Kom met zijn gezin naar 
Suriname. Al na een paar maanden werd hij verbannen naar Nederland omdat zijn aanwezigheid in thuisland Suriname te veel onrust veroorzaakte. 

4. Restanten in F-buurt van Bijlmerflats: In F-buurt zijn Nassuths Bijlmerflats grotendeels gesloopt. Hier zijn nog stukjes van het honingraat Fleerde - Frissenstein 
gespaard. 

5. Laagbouw met aluminium gevelbekleding met op de achtergrond de restanten van Bijlmerflat Florijn. 
6. ‘World of Food’ gevestigd in parkeergarage Develstein, een van de weinige garages die bleef staan. Develstein werd omgebouwd tot een culinaire ontmoetingsplek 

met eten uit alle windstreken. 
7. Enige nog resterende honingraat. Gliphoeve I en II, in de jaren tachtig geassocieerd met drugs en leegstand. Na renovatie omgedoopt tot Geldershoofd en Gravestein. 
8. Ma Aisa (Moeder Aarde), het hoofd van alle winti. Ze waakt over de harmonie tussen de diverse etnische groepen. Het beeld is gemaakt door Chaim Oren. 
9. Bijlmermonument. Op 4 oktober 1992 boorde Boeing 747, een vrachtvliegtuig van El Al, zich in het beton van Bijlmerflat Klein-Kruitberg en Groeneveen met minstens 

43 doden als gevolg. Wat restte van Klein-Kruitberg werd gesloopt.  Ook een deel van Groeneveen ging tegen de vlakte. De kern van het Bijlmermonument is ‘de 
boom die alles zag’. 
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10. Kleiburg. Deze honingraatflat werd door Woningbouwvereniging Rochdale voor één euro verkocht aan groep enthousiastelingen die het erfgoed wilde behouden. Het 
casco werd gerenoveerd en de afzonderlijke appartementen werden als kluswoningen verkocht vanaf 66.000 euro. 

11. Bij metrostation Kraaiennest heb je aan het eind van het perron een prachtig zicht op wat rest van ‘De Stad van de Toekomst’. 
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