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11 Parken wandeltocht lente 2020 
Route 8    
 
Start & finish: Huis ad Poel, Populierenlaan 21 

 

 

 

 

Vraag:  

Hoeveel verdiepingen heeft Huis aan de Poel?  

 

 

 

Route 8a = 2,8 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = Huis aan de Poel 

Loop via Maluslaan en Haagbeuklaan n 

Lindenlaan, steek over en neem voetpad 

rd. Over bruggetje re, dan li af tot vd 

Hooplaan. Li af, Plesmansingel oversteken 

en re af. Voorbij Benderslaan 1e pad li, 

volgen tot vd Leeklaan. Li af, voorbij Ir. 

Romplaan 1e pad re. Aan einde li af 

Parmentierlaan. Vd Hooplaan oversteken li 

af K. Karelweg. 1e li  v W Poelmanlaan. 

Einde re, 1e pad li. Re, re, daarna over 

brug  langs huisartsen, De Schakel. Li af 

Essenlaan, re af pad tussen huizen, via 

Magnolialaan terug naar Populierenlaan, 

Huis ad Poel. 

mailto:s.vandermeer@amstelveensport.nl


 
 

 
Bij vragen mail s.vandermeer@amstelveensport.nl 

 

 

Route 8b = 4,2 km 

                             

 = Huis aan de Poel 

Loop via Maluslaan en Haagbeuklaan n 

Lindenlaan, steek over en neem voetpad 

rd. Over bruggetje re, dan li af tot vd 

Hooplaan. Re af, bij rotonde oversteken, li 

af en langs fraai versierde flatmuur 

Lindenlaan. 1e re tot voetpad, volgen tot 

fietspad, li af tot W Boothlaan. Oversteken 

en re-li langs water achter Paaskerk langs. 

Op 5 sprong li-rd, pad volgen langs flat. 

Aan einde om flat heen, M Lutherweg 

oversteken en straat rd ri Beneluxbaan. 

 Achter flat li af pad langs-over water 

volgen tot Kierkegaardstraat. Li/re/li, neem 

brug over water*, wandelpad li af volgen 

oversteken Lindenlaan volgen tot brug 

Ouderkerkerlaan. Li af en beneden re af 

Parmentierlaan. Vd Hooplaan oversteken li 

af K. Karelweg. 1e li  v W Poelmanlaan. 

Einde re, 1e pad li. Re, re, dan over brug 

langs huisartsen & De Schakel. Li af 

Essenlaan, pad tussen huizen, via 

Magnolialaan terug naar Populierenlaan, 

Huis ad Poel. 

 

 Als het pad achter de flat is afgesloten ivm 

werkzaamheden volg dan de Maarten Lutherweg li 

af tot de brug helemaal aan het einde * 
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