DIJK NAAR DUIN/DUIN NAAR DIJK LOOP/FIETSTOCHT
of van
AMSTERDAM NAAR AMSTERDAM BAD OF OMGEKEERD

Casablanca Variété, Zeedijk 24, 1012 AZ Amterdam
Telefoon: 020 - 6255 685 / 065 1053 604

Welkom Dames en /of Heren bij de start van de:

DIJK NAAR DUIN/DUIN NAAR DIJK LOOP/FIETSTOCHT.
Of van
AMSTERDAM NAAR AMSTERDAM BAD OF OMGEKEERD.
Route van Amsterdam naar Zandvoort, startpunt Casablanca Variété.
De routekaartjes vindt u in het midden van het boekje.

Deelname aan deze wandel/fietstocht geschiedt geheel voor eigen risico.

De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het beschadigen zoekraken
en/of ontvreemden van eigendommen, nog voor schade en/of ongevallen van
deelnemers en aan derden. De normaal geldende verkeersregels zoals opgenomen in
ons wetboek zijn te allen tijde van kracht. Bij overtredingen gelden de gewone
bekeuringen door de politie en of gemachtigde. Alle aanwijzingen van Politie en of
gemachtigden dienen dan ook opgevolgd te worden.
De organisatoren.

Wij denken u een leuke tocht te kunnen aanbieden met veel natuurschoon, mooie
stadskernen en ook leuke eet en drank gelegenheden.(eigen ervaring)

Ga even lekker zitten op onze mooie rode bank. Neem een lekker kopje koffie of thee
en lees de route beschrijving 1 x door. Dat maakt het gemakkelijker om de weg te
vinden.

Voor de route vanuit Zandvoort moet u een paar pagina’s verderop zijn. Veel leuker
echter is het, onder het genot van een kopje koffie dit verhaal door te lezen. De
anekdotes en uitleg van datgene waar u langs komt, ook vanuit Zandvoort staan in deze
routebeschrijving. De route vanuit Zandvoort is beknopter. Neem de tijd het wordt toch
een dagje uit.
Kleine geschiedenis:

Zolang ik leef, heeft mijn leven, als geboren en getogen Amsterdammer, uit Amsterdam
en Zandvoort en vele keren tussen deze 2 plaatsen bestaan. Als er file was zocht ik
altijd alternatieve routes. Daardoor kwam ik vaak op plaatsen waarvan je dacht, wat is
het hier mooi of leuk. Ook veel etablissementen bezocht ik tussen deze plaatsen.
Bovendien heb ik altijd bedrijven gehad in Zandvoort of in Amsterdam of in beide. Dus
vind ik het nog altijd van belang, dat het met beide goed gaat. Amsterdam vind ik nog
steeds de mooiste stad van de wereld en Zandvoort de mooiste badplaats (eigenlijk het
mooist in de lente en de herfst).
Fietsen heeft altijd een enorme aantrekkingskracht op mij gehad. Mijn eerste vrouw
was rode thea, haar vader was de eigenaar van Joco in de Marnixstraat. Ik had ook een
Joco fiets . HIJ KON PRACHTIGE FIETSEN MAKEN. Hij was ook importeur van
Mercier fietsen. Daar hij geen Frans sprak, deed ik altijd zaken voor hem in Frankrijk.
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Samen met zijn zoon Matthe gingen wij dan prtaten met Meneer Mercier { Edmond).
Zo heb ik een tentoonstelling ontworpen voor hem in Parijs en heb ik ook een racefiets
ontworpen ( R10 Hollande) . Het nadeel met die Fransen is dat je overdag eigenlijk
geen zaken kan doen, dat moet je doen onder het eten en als je uitgaat Ik was avond aan
avond drunken. Ik was altijd weer blij ,als ik terug ging naar Amsterdam. Ooral omdat
mijn zwager nooit mee ging, die ging slapen. Wel een hele mooie vriendschap aan
overgeouden met Edmond . We zien elkaar nog regelmatig. Joop Zoetemelk en
Raymond Poulidor fietste voor dat merk.

Ook het circuit heeft een grote aantrekkingskracht op mij. Ooit heb ik ook geracet in
een Simca ralley 1000. Ik had een slipcursus gevolgd bij Rob Slotenmaker, dat beviel
zo goed dat ik er een racecurus achter aanplakte. Jan Lammers begon ook in die tijd
alleen reed hij vooraan en ik achteraan. Slechts een jaar heb ik het gedaan, toen kwam
ik er achter dat ik het kijken naar de autosport leuker vond dan het meedoen. Mede
natuurlijk omdat ik daar geen talent voor had en het vreselijk veel geld koste. Dit alles
heeft geleid tot het organiseren van deze loop/fietstocht. Je kan het natuurkijk ook op
een solex doen, maar dan geniet je niet zo van de mooie natiuur. Daar het altijd moeilijk
is om op een specifieke dag vrij te nemen, moest deze tocht 365 dagen en 24 uur
mogelijk zijn. Welnu, dat kan. Zoals u nu kunt ervaren, er is geen tijdslimiet, al doet u
er 2 dagen over.
Dan nu de route:

Zoals zo vaak, zijn er vele wegen die naar Rome leiden. Tussen Amsterdam en
Zandvoort is dat niet anders. Wij brengen u langs de mooiste plekjes op de kortste weg,
maar als u anders wilt, dan kan dat ook. Vele lussen zijn er te maken. Met de fiets is dat
makkelijker dan lopend.
Laten we maar beginnen.

Wij geven aan waar de mooiste pleisterplaatsen zijn. Als u dit boekje volgt en de vragen
beantwoord, dan maakt u kans op een gratis diner. Uit alle deelnemers die de vragen
goed of op een ludieke wijze hebben beantwoord, trekken wij iedere maand 3 winnaars.
Deze mogen dan in de Casablanca Variété dineren. Wel even reserveren i.v.m. drukte.
Mocht het nu zo zijn, dat u liever fietst i.p.v. loopt, dan zijn in beide steden fietsverhuur
bedrijven in de nabijheid van deze restaurants.
U kunt eventueel de fiets mee terug nemen naar de startplaats met de trein, echter niet
in de spits `s ochtends tussen 7.00-9.00 uur en ’s middags niet tussen 17.00-19.00 uur.
De route en dat zal u niet verbazen begint bij de Casablanca Variété in Amsterdam.
Wij gaan nu even uit van de Casablanca Variété.

U bevindt zich op de Zeedijk, één van de 2 oudste straten van Amsterdam. Leuk is het
ook te weten, dat de Zeedijk het Chinatown van Amsterdam is. U vindt hier veel
authentieke Chinese Toko’s en restaurantjes waar u veel exotische producten kunt
kopen voor een heerlijke maaltijd. Ook is hier het oudste homocafé “ ’t Mandje”
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gevestigd van Bet v. Beeren. Zij was de eerste vrouw die voor haar lesbische gevoelens
uitkwam. Het was een vrouw met een ruwe bolster en een blanke pit. Het verhaal gaat,
dat zij het kruis op de Sint Nicolaas kerk gesponsord heeft. Na haar dood runde haar
zuster Greet nog een hele tijd het café. In de oorlog heft ze ook nog een markante rol
gespeeld. De geweren lagen beneden in de kelder van het verzet terwijl de Duitse
soldaten boven hun biertje dronken. Leuk om eens te bezoeken. Na een tijd gesloten te
zijn geweest is het sinds enige tijd weer open en in de staat zoals het ooit was. Nu
gerund door een nicht (een vrouw) die net zo’n groot hart heeft als haar tante voor de
homo beweging. Zo’n 50 jaar geleden kwam ik daar al met mijn broer. De Zeedijk was
toen nog een zeelieden buurt. Veel café’s hadden havensteden als naam.

Ik ben begonnen in de Casablanca muziek zo’n 20 jaar geleden, toen er op de Zeedijk
nog geen 50 wandelaars per dag kwamen. De slechte tijd was net geweest. De gemeente
had de Zeedijk jaren verwaarloosd. De ondernemers hadden geen droog brood meer op
de plank. Ze gingen toen zelfs zilverpapiertjes verkopen aan de junken. Na een
bezetting van de bewoners van de raadszaal en het verbranden van vele autobanden
Besloot de gemeente het roer om te gooien. Een voordeel voor de gemeente was
natuurlijk wel dat ze de panden goedkoop konden kopen. Ik heb weleens de indruk
gehad dat ze het daar om deden. Er kwam geen mens in de Casablanca. Ik had toen een
reisend karaoke netwerk opgebouwd, wat me nu goed van pas kwam. IK BESLOOT
KARAOKE TE GAAN DOEN en ik besloot Hans Dulfer te bellen. Casablanca was
voordat het slecht ging. tenslotte een vooraanstaande jazzclub. Die besloot toen te
komen spelen, elke eerst dinsdag in de maand. Dat doet hij nog steeds. Ook heb ik veel
dingen georganiseerd. Een rondje over de oude voor en achterburgwal met de
waterfiets. Dat ging verkeerd toen er mensen met waterspuiten en zakken meel langs de
kant gingen staan. Wel gelachen. De fietsenverhuurder vond dat niet zo leuk want hij
moest de dag er op al zijn fietsen schoonmaken. Een heuse kerkdienst in de Casablanca
met allemaal Surinamers, want die kwamen toen het nog goed ging in de Casablanca.
Die hadden verstand van muziek. De dominee stond op het podium en de bezoekers
zaten aan de bar. En buiten waar ik 2 tv schermen had neergezet met een
geluidsinstallatie. Jazzfestival met mijn goede vriend Hans Wolffenbuttel. De klap op
de vuurpijl was het organiseren van de Hartjesdagen. Dat werd besloten omdat er
gezegd werd, dat de Duitsers het hadden verboden in de tweede wereldoorlog. De
hartjesdagen worden nog steeds georganiseerd hetzij in gewijzigde vorm. De teken en
schilderdagen, waarbij er honderden amateur schilders op en rond de Zeedijk zaten te
tekenen en schilderen. Aan het eind van de dag werd er altijd een veiling gehouden van
wat er die dag al zo geproduceerd was. Casablanca voorzag al deze mensen van hun
natje en droogje die dag. Casablanca Variété is ontstaan doordat Jack Cohen, toen nog
directeur van de N.V. Zeedijk, mij vroeg of ik niet de zaak naast de oude Casablanca
ook wilde gaan doen. Daar heb ik een avond overna gedacht en ja gezegd. Dat moest
een circus restaurant worden waar alle circusmensen een thuis hadden als ze in
Amsterdan waren. En er zijn er wat geweest. Voor het 5 jarig bestaan had ik een leuk
idee. Ik zou allemaal oud artiesten uitnodigen. Met Dik Hoezee mijn vriend, waar ik
altijd (16 jaar) het circus op de Nieuwmarkt deed en Rijk de Gooyer gingen we zitten
en nodigden zo’n 200 mensen uit. Er zou toch maar de helft komen. Nou er kwamen
246 man. Ik moest het restaurant aan de overkant huren en de Casablanca muziek
omtoveren tot restaurant.
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Het werd een geweldige dag met ontvangst in de Schreierstoren, met koffie en gebak,
toen nog van mijn vriend Hans Wolffenbuttel, Een rondvaart door de grachten, met
optreden van al mijn artiesten, en een geweldig feest in de Casablanca. Nu weet u hoe
het zit en we gaan verder.

Als u van de Casablanca richting CS gaat, komt u langs de Oudezijds Kolk, waar u nog
de oude stads sluizen ziet, die gesloten kunnen worden bij hoog water. In vroegere
eeuwen noodzakelijk vanwege de werking van eb en vloed toen de stad nog een open
verbinding had met de toenmalige Zuiderzee.
Als je de Zeedijk afgaat richting Prins Hendrikkade, kom je links langs Café Skek, een
studentencafé en restaurant. Het is één van de laatste panden op de Zeedijk die door de
NV Zeedijk is aangekocht. De panden werden te duur om te kopen, de huur via de
panden zou daardoor te hoog worden.

Boven Skek is een dependance van Hotel Barbizon. Vroeger was de eigenaar van dit
pand Henk de Vries ofwel Henkie Vet. Eigenaar van de Bulldog. Een echte slimme
Amsterdamse volksjongen. Toen zijn “ramen” niet meer genoeg geld opleverde, besloot
hij in de softdrugs te gaan. Dat heeft hem geen windeieren gelegd. Het imperium van de
Bulldog is groot met zelfs een vestiging in Vancouver, Canada. Veel beroemdheden
vanuit de hele wereld gaan naar de Bulldog als zij in Amsterdam zijn. De naam Bulldog
is in de hele wereld bekend. Toen hij zijn coffeeshops begon was hij in het bezit van een
bulldog hond. Henk was vroeger een goede klant van mij, toen ik nog een radio en tv
zaak had (Radio Peeters). In al zijn Bulldogs leverde ik de apparatuur. Henk heeft nooit
zijn panden op de Zeedijk aan de NV Zeedijk willen verkopen. Hij had er trouwens nog
2 op de Zeedijk. Toch heeft hij dit pand, wat een heel oud pand is uit de 17e eeuw, aan
de NV Zeedijk over gedaan. Dit was een slimme zet. In het pand van de Bulldog op het
Leidseplein had hij de onderste 3 verdiepingen, de bovensten waren van de Gemeente.
Die onderste 3 verdiepingen kocht hij van de Gemeente, toen het nog een politie bureau
was. De Gemeente had echter bedongen dat in die Bulldog nog een loket zou moeten
blijven om tramkaartjes te verkopen.
De kaartverkopers achter het loket waren regelmatig stoned van de lucht die in dat Café
hing. De Gemeente heeft toen besloten het loket te sluiten. De Gemeente wilde graag
het pand op de Zeedijk hebben. Slimme Henk heeft toen het totaal vervallen pand
geruild met de bovenste verdiepingen van het pand op het Leidseplein. Ik zou een heel
boek kunnen schrijven over Henk en de Bulldogs. Misschien doe ik dat nog wel eens.
Als u bij Skek naar binnen kijkt, ziet u een raam, boven de keuken, dat was vroeger de
Admiraals kamer. Het plafond is daar zo laag, dat de hedendaagse mens daar niet
rechtop kan staan. Daaruit blijkt dat de mensen toen beduidend kleiner waren.

Links komt u langs de Sint Olafskapel en rechts loopt u langs Café In’t Aepjen. Een
pand met een houten gevel die voorover leunt. Dat deed men vroeger om minder
belasting te betalen. In dat café was vroeger een logement gevestigd. Zeelieden
logeerden daar. Als u naar binnen kijkt, ziet u nog links in de hoek de trap, die naar
boven gaat. Deze loopt nu dood. Deze trap mag niet gesloopt worden, want dit is nu een
monument. De zeelieden hingen in touwen te slapen. Het kwam wel voor, dat zij niet
konden betalen. De waard zei dan, neem volgende keer maar een aapje mee.
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Dat gebeurde ook regelmatig. Het hok was dan ook vergeven van vlooien en luizen. Als
de buurtbewoners iemand op straat zagen krabben, zei men tegen elkaar, die heeft in de
Aep gelogeerd. Daar komt het spreekwoord, in de aap gelogeerd zijn, vandaan. Het
pand van het Café in’t Aepjen is een onderdeel van het Barbizon Hotel. Overigens zijn
alle gebouwen tussen de Oudezijds Kolk en de Prins Hendrikkade, waar de ingang is,
hotel. Zo’n jaar of 25 geleden, toen deze buurt nog helemaal verloedert was, had
Golden Tulip interesse om daar een hotel te beginnen. Het was zelfs zo erg op de
Zeedijk, dat de post niet meer bezorgd werd. De gemeente zette alleen borden neer aan
de voor en achterkant van de straat met vermelding dat men beter deze straat kon
mijden. Nu Golden Tulip wilde investeren en onder druk van de buurt (bewoners
hadden de raadzaal bezet) besloot de Gemeente de Zeedijk op te knappen. De gemeente
richtte Economisch Herstel Zeedijk op en begon panden op de Zeedijk op te kopen.
Door enorme eisen van herstel aan andere pandeigenaren op te leggen, probeerde de
gemeente ook die panden nog goedkoop aan te kopen. Veel eigenaren wilde echter niet
verkopen en staken zich voor enorme bedragen in de schulden. De Ec. Herst. Zeedijk
kocht soms de panden maar voor 20.000 gulden tot ook wel 200.000 gulden. De panden
werden totaal gerenoveerd. Ze zijn nu misschien wel 2 miljoen euro waard. In ieder
geval volgens de O.Z.B. De NV Zeedijk maakt een winst van ongeveer van 1.8 miljoen
euro per pand.
Onder leiding van Jack Cohen (geen familie) en vooral toenmalige ondernemers zoals
Hans Wolfenbutel en ikzelf, is de Zeedijk een enorm succes geworden. Het is nu een
voorbeeld voor alle verloederde buurten in de rest van Nederland. Veel van de eerste
ondernemers zijn in het begin ook failliet gegaan. Economisch Herstel Zeedijk
veranderde in NV Zeedijk, waarvan de Gemeente nu 95 % van de aandelen heeft en de
rest van de aandelen in handen zijn van Verzekering Maatschappijen en Banken. Om de
panden van het Hotel leeg te krijgen, is toen een enorme veldslag geleverd met de
kraakbeweging. Ik heb alles zien gebeuren. Er waren ook pandeigenaren, die niet aan
het Barbizon wilden verkopen. Het pand op de hoek waar de sigaretten winkel in zit, is
b.v. een dependance van Hotel Prins Hendrik.

Aan de overkant is nog zo’n mooi echt oud Amsterdam café Proeflokaal In den
Ooievaar. Daar kunt u alle Van Wees likeuren drinken, zoals Bruidstranen, Bitterkoekje,
Hemel op Aarde en Pruimpje pik in. De distillateur van deze likeuren, Kees v. Wees,
was een beroemde kogelstoter en discuswerper. Kees is de enige buitenlander die ooit
de Schotse Highland games gewonnen heeft. U weet wel dat gooien met
boomstammen. Later beschuldigden de Schotten hem ervan gedrogeerd te zijn geweest.
Wat bleek, hij had ’s morgens al een have fles van zijn eigen jenever op. Nu moet
gezegd worden, dat zijn jenevers van 20 en 25 jaar oud lekkerder smaken dan de
mooiste whisky’s. Nu begrijpt u wel waarom zij hem wilden diskwalificeren. Deze
jenevers kunt u in elk café op de Zeedijk proeven.

U gaat richting de brug. U komt dan langs Hotel Prins Hendrik op de Prins
Hendrikkade. Daar viel na overvloedig drank en drugs gebruik de fabuleuze Jazz
trompettist /zanger Chet Baker uit het raam. Ter nagedachtenis hangt daar een plaquette.
Chet speelde vaak tot diep in de nacht zijn melancholieke muziek in de oude
Casablanca Jazz. Dat overigens al sinds 1946 bestaat. Er wordt ook wel gefluisterd, dat
hij na een drugs ruzie uit het raam is geduwd.
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Over de brug bij de stoplichten gekomen, gaat u langs het Victoria Hotel. U kunt ook de
achterliggende Nieuwendijk nemen. De 2e oudste straat van Amsterdam. Anders loopt
u gewoon rechtdoor tot de volgende stoplichten. Aan de overkant op de hoek is Café
Karpershoek, ook zo’n oud Amsterdams café, wat de moeite waard is om te bezoeken.
Daar slaat u linksaf de Martelaarsgracht op. Even verder slaat u na ongeveer 100 meter
rechts af de Nieuwendijk op.
Nu loopt u door een heerlijke winkelstraat. Gewoon rechtdoor, na ongeveer 500 meter
steekt u de brug over. Neem een lekker harinkje bij de kraam aan uw linkerhand. U
krijgt nu 2 mogelijkheden: Ga de Haarlemmerstraat in of sla eerst links en dan meteen
rechts. Dit is de Brouwersgracht. (mooie Amsterdamse pakhuis panden).Volg deze
gracht tot het eind. Houdt u van winkels, dan gaat u gewoon rechtdoor. Deze
winkelstraat loopt u gewoon helemaal uit. Na een tijd van verloedering is ook deze
straat weer helemaal terug. Vanaf de brug over de Korte Prinsengracht heet de straat
Haarlemmerdijk.

Veel bezienswaardigheden onderweg zoals, Het West-Indisch Huis. U kunt daar ruimtes
huren voor bruiloften en partijen. Het is een officiële trouwlocatie. Bijna aan het eind
van de straat, aan de linkerkant, is bioscoop The Movies. Nog één van de weinige
onafhankelijke bioscopen. Het merendeel is tegenwoordig onderdeel van een keten. Er
zit een goed restaurant bij. Daar houden ze in ieder geval rekening met het begin van de
film. Schuin aan de overkant is een Marokkaanse bakker, Mediterrane. De enige bakker
die nog de echte croissant bakt. Zelfs in Frankrijk zijn ze tegenwoordig recht. Een
rechte croissant is geschied vervalsing. De croissant komt namelijk niet uit Frankrijk
maar uit Oostenrijk. Ja, Ja. Na de zoveelste oorlog, men deed niet anders lijkt wel. Toen
de Habsburgers, de Turken versloegen, besloten de bakkers van Wenen de Turken nog
verder een loer te draaien. Men ging broodjes bakken in de vorm van een halve maan.
Dus eigenlijk is de rechte croissant een multicultureel correct broodje. Ik heb nog wel
eens nagedacht een genootschap opterichten voor de orginele kromme croissant.

Trouwens de Brouwersgracht loopt helemaal parallel aan de Haarlemmerstraat en Dijk.
Aan het eind van deze gracht hoeft u alleen even naar rechts en dan komt u op het
Haarlemmerplein. Voor de winkel liefhebbers onder u, ga gewoon rechtdoor en u komt
dan ook vanzelf op het Haarlemmerplein. Daar ziet u de Haarlemmerpoort. Rechts heeft
u dan de spoorbaan, die u eigenlijk op uw tocht altijd in de buurt heeft. Daar staat ook
een heerlijke haringkraam. Er staat nu een parkeergarage en een flatgebouw aan uw
rechterhand. U passeert links de Haarlemmerpoort en gaat de brug over. Bij de
stoplichten steekt u schuin rechts over en gaat u het Westerpark in.
We gaan lekker!!

Als u loopt, houdt u zoveel mogelijk het aardepad aan langs de spoorbaan.

Als u fietst, neemt u het fietspad tot u voorbij de gashouders links bent. Als u bij de
kruising van het fietspad bent, gaat u rechts richting het tunneltje. Voor de tunnel
linksaf. U houdt zoveel mogelijk de spoorbaan aan uw rechterhand aan. Die weg blijft u
volgen.
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Alternatief is: U gaat rechts langs het water, dan komt u langs het oude Westerpark
deelraadkantoor, wat aan uw rechterhand ligt. Volg de weg langs de
Haarlemmertrekvaart. Na 50 meter gaat u verder langs een prachtig pand, waar vroeger
de gasunie in zat. Nu zitten er allemaal kleine bedrijfjes in. Aan het eind vindt u Café
Pacific Park, waar het leuk buiten zitten is. Dan komt u langs de gashouder.
Tegenwoordig gebruikt als evenementenhal, ondermeer voor de Winter Parade van mijn
goede vriend Terts. Hij begon ooit met de Boulevard of Broken Dreams, wat later de
Parade werd. U gaat daarna rechtsaf. Steek de fietspad kruising over tot aan het
tunneltje. U komt dan op het pad uit van de spoorbaan, niet het tunneltje onderdoor,
maar linksaf. Voor de spoorbaanvolgers is het gewoon rechtdoor.
Na ongeveer 100 meter komt u tussen 2 boomstammen door. U heeft weer een echt
Amsterdams fenomeen aan uw linker hand, de Stadstuintjes. Wij gaan gewoon
rechtdoor. U passeert een viaduct aan uw rechterhand. U loopt gewoon even rechtdoor.
Links heeft u het oude dorp Sloterdijk. Vroeger een eigen gemeente nu een deel van
Amsterdam. Dat zou met Zandvoort ook moeten gebeuren, een wit/zwart bordje i.p.v.
een blauw/wit bordje. U volgt de weg naar links. Bij de trambaan gaat u direct rechts,
het viaduct onderdoor. Na 50 m. komt u bij de Kingsfordweg. Rechts is het
belastingkantoor, maar u gaat links langs gebouw Regus. De fietsers blijfen de
Arlandaweg volgen over het fietspad. Aan het eind krijgt u een T splitsing daar gaat u
linksaf, bij het water rechtsaf richting de Bretten.
Voor de lopers bij het water rechtaf. U loopt dan langs de Haarlemmertrekvaart. Daar
trokken vroeger paarden de schepen van Amsterdam naar Haarlem en vise versa. Later
liep daar de eerste spoorbaan van Nederland, tussen Amsterdam en Haarlem. Houdt
altijd het water aan uw linkerhand. U loopt rechtdoor en steek de Krimpweg over,
rechtdoor, de Radarweg over. Rechts komt u langs de voetbalvelden van het failliete
Turkyemspor en de oude Amsterdamse voetbalclub DWS. Nog steeds rechtdoor, dat
blijft nog wel even zo! U steekt dan de Seineweg over en u heeft dan aan de
rechterhand wederom een mooi volkstuintjes complex (wat tegenwoordig meer parken
zijn). De Bretten heet dit complex. Zo heet ook deze route.

We gaan weer gewoon 200 m. rechtdoor, en volg dan de weg naar rechts, de Ruigoord
route. Volg die! (dus niet meer rechtdoor). Iets verderop is dan een tunneltje, daar gaat u
onderdoor. Aan het eind kunt u links of rechtdoor . Rechtdoor is de Ruigoord route,
maar links ook. U gaat rechtdoor de straat Stapels Westpoort op.
U komt dan in een nieuw industrie gebied. U gaat dan de eerste straat links
(Sierenborch). U komt dan langs de Keukenconcurrent en de Kwantumhallen. Als u
recht voor u kijkt ziet u een reclame zuil met daaronder een Tango pompstation. Ook is
daar de nieuwe autoboulevard. Nu wordt het wat moeilijker. Er zijn hiervandaan 2
mogelijkheden.
1ste mogelijkheid: U gaat rechtdoor tot na de rotonde, steek de Australiëweg over. U
gaat direct links, het fietspad op. En volg dat tot aan splitsing met het bord centrum. Ga
daar rechts naar beneden, tot aan het Bretten pad, dan rechtsaf. U komt dan weer op het
pad van de Ruigoord route.
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2e mogelijkheid: U loopt terug naar de splitsing, met bordje Centrum-Ruigoord route.
U volgt rechts de Ruigoord route. Ga onder het viaduct door en blijf deze weg volgen,
slingerend door een prachtig natuurgebied. Dit is ook route de Groote Braak. Deze weg
maakt een bocht naar rechts. Aan het eind van dit pad ziet u rechts een hoge duin met
een uitkijkpost. Links ziet u de Groote Braak. (weer volkstuintjes). U bent dan op het
pad wat linksaf, Halfweg aangeeft. Die richting moet u op.

Een alternatief is rechtdoor, Tijnmuiden op. Leuk voor de fietsers onder u. Hier ga ik
even uitleggen wat te doen. In principe rechtdoor, het industrie gebied in. Aan het eind
van Tijnmuiden even rechtsaf en direct links Dortmuiden in. Na ongeveer 500 m. gaat u
de weg aan uw rechterhand in (Scharrenburg). U komt links langs de nieuwe vestiging
van Heineken. Op de hoek aan de overkant van de straat vindt u de kartbaan van Michel
Bleekemolen, onze autocoureur. Michel was vroeger ook Formule 1 coureur. Hij werd
toen gesponsord door F&S properties, een grote ontroerend goed firma. Fagel en van
der Sluis. Want zo heetten ze, gingen bijna failliet bij de vorige crisis in de huizenmarkt.
Zo zie je, er is niets nieuws onder de zon. Overigens rijden vader en zoons nog steeds in
alles wat voor handen is. Ik zou het heel leuk vinden als Jeroen in de voetsporen van
zijn vader zou treden. Michel begon ooit met een klein schoonmaak bedrijfje. Nu velen
jaren en ervaringen later is hij de trotse bezitter van 3 kartbanen en geeft hij race
cursussen op het circuit van Zandvoort.
Hij is dus de trotse vader van ons racetalent Jeroen. Zijn andere zoon Sebastiaan runt de
zaak. Buiten het feit dat u er lekkere koffie en broodjes kunt krijgen, is het ook eigenlijk
een fantastisch raceauto museum, met auto’s die u anders nooit van zo dichtbij kan zien.
Natuurlijk kunt u een rondje karten. Wat minstens zo leuk is, is de mega kinderspeeltuin
voor alle leeftijden, met hartstikke leuke attracties. Michel heeft altijd iets leuks voor u.
Deze dag is toch immers bedoeld als een dagje uit. Dus neem het ervan. Bent u klaar, ga
dan terug naar het uitgangspunt waar Haarlem – Halfweg wordt aangegeven.
Een bordje met rode letters. De straatnaam is Daveren. U gaat richting Halfweg. Na
ongeveer 200 m. is er een weg naar rechts, (de Ruigoord route). U kunt daar ook
rechtdoor richting Halfweg.

U ziet rechts een gemaal.
1ste mogelijkheid: Blijf Ruigoord route volgen. Als u bij het gemaal komt, gaat u direct
links voor het gemaal langs de Wethouder Essenweg op. Een klein stukje maar hoor. Na
het water direct rechts het fietspad op. U volgt het pad, wat naar links afbuigt. Rechts
en recht voor u, ziet u de Heining. Het industriegebied de Heining heeft nog een
dubieuze geschiedenis. Ik bedoel niet het woongebied van de circusmensen, maar daar
waar al die loodsen staan. In een van die loodsen hielden Holleeder en Cor van ’t Hout,
Meneer Heineken vast tijdens zijn ontvoering. In die tijd was ook Meneer Heineken een
klant van mijn radio zaak. Vlak na zijn vrijlating belde hij mij op en vroeg me om naar
zijn villa te komen in Noordwijk. Heineken was een sterke kerel. Hij was mentaal
redelijk goed uit zijn ontvoering gekomen. Ik moest met hem mee naar zijn privé
bioscoop in de linkervleugel op de eerste verdieping. Overigens heeft hij deze vleugel
later beveiligd met glazen wanden, die hij met een knop kon sluiten. Hij vond, dat hij
een cadeau moest geven aan de chauffeur Doderer, die met hem ontvoerd was geweest.
Hij had die Doderer niet zo hoog zitten. Tijdens hun verblijf in de loods had deze man,
naar zijn idee te veel liggen jammeren.
10

De ontvoerders hadden op Heineken niet zo veel vat. In de filmzaal had hij nog een
oude B&O installatie staan, 2 boxen en een versterker. Of ik die de volgende dag even
naar zijn chauffeur wilde brengen. Toen ik de volgende dag bij het huis van die Meneer
Doderer kwam, bleek zelfs dat niet één box bij die man in zijn woonkamer te passen.
Spullen weer meegenomen en Heineken de volgende dag gebeld. Meneer Heineken het
past niet, waarom geeft u die man niet een minisetje. Wat kost dat. Meneer Heineken
was nogal zuinig en wilde altijd korting. Zo’n 600 gulden zei ik. Zoveel? Was zijn
antwoord. Dan wil ik wel dat jij de oude set inruilt. Wat moet ik met die oude troep.
Toch moest het. Dan zet ik hem in de etalage en zet erbij dat het van U was. Dat maakte
hem niet uit. Ik heb die set nog verkocht voor 600 gulden en aan Meneer Doderer een
minisetje kunnen leveren. Ook over de relatie met Meneer Heineken zou ik een
compleet boek kunnen schrijven. 1 anekdote wil ik u toch niet onthouden. Vele jaren
later kreeg toch ook ik ruzie met Meneer Heineken. Hij wilde weer eens korting
hebben, maar dat bleef ik weigeren. Hij zei toen, denk erom Wim als je geen korting
geeft koop ik niets meer bij je. In mijn jeugdige overmoed zei ik toen, dan koop ik geen
Heineken bier. Toen wist ik nog niet dat ik later een uiterst succesvol Café zou hebben
(Casablanca Jazz). De mensen van Heineken hebben mij vanaf toen altijd Heineken bier
proberen te verkopen. Dat heb ik nooit gedaan, ook nu nog steeds niet. Toch was het
een eer de Heer Heineken te hebben gekend.
Het woongebied van de circusartiesten ziet u rechts. (doe ze de groeten) Daar overleed
Hans Martens directeur van het Moskous Staatscircus, een vaste bespeler was clown
Popov. (oud kgb agent]. Na een lang ziekbed heeft hij de pijp aan Maarten gegeven. Er
was een mooie begrafenis in zijn tent in Breda. U zult daar ook altijd circusauto’s zien.
Aan het eind van het fietspad gaat u links. Wederom de Wethouder Essenweg op volg
deze. U komt dan in recreatie gebied Spaarnwoude. U volgt nu de slingerende weg.
Ergens halverwege heeft u links, een pad Zijkanaal F West. Daar even naar links, dan
schuin rechts omhoog. Wanneer u deze weg volgt komt u langs de mooiste woonboten,
die u ooit gezien heeft. En ik kan het weten, want ik heb een schoonzoon die
woonbotenmakelaar is.

2e mogelijkheid: Bij de splitsing gemaal/Halfweg volgt u de weg naar Halfweg. Aan
het eind loopt u dan tegen Zijkanaal F Oost aan. Daar zijn weer 2 mogelijkheden, links
of rechts, lijkt logisch. U gaat rechts het witte houten bruggetje over. Na het bruggetje
direct links. Na ongeveer 80 m. bent u ook bij Zijkanaal F West. U slaat linksaf en volgt
de weg langs de prachtige woonboten. Aan het eind loopt de weg naar rechts. U ziet
links de oude Suikerfabriek. Dit is het eind van Zijkanaal F West. Als u zich afvraagt
waarvan dit een zijkanaal is, het is een zijkanaal van de ringvaart om de
Haarlemmermeer. Ter informatie, de Suikerfabriek wordt nu verbouwd tot locatie voor
bedrijfjes. Het is ons industrieel erfgoed. De 2 naast liggende torens zijn reeds
gerenoveerd. Ze zijn naar mijn mening prachtig geworden. ‘s avonds zijn ze prachtig
verlicht. Deze voormalige silo’s zijn nu flats geworden. U volgt nog steeds de weg en
komt langs het Huize Turicum, een prachtig landhuis. Tot voor 4 jaar geleden was dit
nog een Monniken Klooster. Nu is dit in particulieren handen, waarschijnlijk van een
hele rijke mijnheer, want er zit nog een heel groot park bij. Daar, naast het landhuis, is
een stuk natuurreservaat. U zult het niet geloven, maar daar lopen originele zwarte
stieren rond, zoals die gebruikt worden bij het stierenvechten in Spanje. Niet zolang
geleden was ik in Zuid-Spanje en heb mij wezenloos gezocht naar die stieren.
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Wat schertste mijn verbazing toen ik terug was, vond ik deze stieren in onze eigen
polders. Bij de spoorbomen komen wij allemaal weer samen.

Even terug naar waar u kon kiezen voor rechts over de houten brug of links langs
Zijkanaal F Oost. Als u voor links heeft gekozen, gaat u rechtdoor langs woonboten.
Een beetje links aanhouden. U gaat rechts de spoorbrug onderdoor, blijf rechts. Sla de
weg in, verboden voor auto’s (bord staat er 2x). U ziet nu ook De Suikerfabriek. Ga
rechtdoor tot aan de spoorbomen. Steek deze over. Degene die van Zijkanaal F West
kwamen, gaan dus gezamenlijk met hen die van Zijkanaal F Oost komen, rechtdoor
langs het spoor.

Let op! Het spoor heeft u nu aan uw linkerkant. U gaat over de dijk dus niet beneden
aan de dijk, de Spaarndammerweg op. Rechts staan nu wat kleine huisjes. Blijf de dijk
rechtdoor volgen. U ziet aan uw linkerhand een manege met een buitenbak. U loopt dan
op de dijk. Loop door tot aan een soort Y splitsing. U gaat links naar beneden, volg
Vinkenbrug, Haarlem. U gaat dan tussen een soort moeras door. Links en rechts
waterplassen en rechts wat heuveltjes. U loopt dan eigenlijk tegen de spoordijk aan.
Blijf de weg volgen. U gaat licht naar beneden. Als u geluk heeft dan ziet u rechts wilde
pony’s en/of Schotse Hoogland runderen. U gaat nu een weg op met rechts veel
weilanden en links het spoor. Rechtdoor langs het spoor. U passeert een boerderij aan
uw rechterhand, ook met een buitenbak voor paarden. Bij de Y splitsing gaat u weer
rechtdoor richting Haarlem deze weg heet de Oude Notweg met het spoor aan uw
linkerhand. Rechts passeert u een paar huizen. Ga onder de snelweg door. Even
verderop staat Boerderij Ettingen. Voor deze boerderij loopt een fietspad naar rechts.
Richting Spaarndam. Indien u dat wenst, gaat u rechtsaf.

Wilt u geen omweg maken, ga dan gewoon rechtdoor tot aan de spoorbomen links en de
houten brug. Brug over richting Penningsveer. Rechtsaf is richting Spaarndam.
Nu weer even terug naar de splitsing bij de boerderij. U gaat naar de Stompe Toren
ofwel Spaarndam. Volg het pad totdat u aan een grotere weg komt. U kunt rechtdoor
naar Penningsveer of rechtsaf richting de Stompe Toren (Spaarndam). U komt nu rechts
langs eigenlijk een oud huis, dat verbouwd is. Het ziet er nu een beetje uit als de
Stealthboot uit de James Bond film. Ik vind het huis eigenlijk wel bijzonder zo zwart.

Rechtdoor, linksaf naar Spaarndam. U loopt/fietst recht tegen de Stompe Toren aan. U
moet echt even een kijkje nemen daar. Het is een oud kerkje met rondom een
begraafplaats. U zult daar het graf vinden van oud burgemeester D’Ailly van
Amsterdam. Als u de andere grafstenen bekijkt, dan zult u ten eerste opmerken dat er al
graven zijn van rond 1800, maar wat u het meest zal opvallen is, dat er op verschillende
graven een uitgehouwen bloem zit. U ziet dan, dat daar mensen vanuit de hele wereld
begraven liggen. Zo is er ook een steen van ene Frommel, dit was een dichter van rond
1900. De stenen daarom heen zijn volgelingen van hem. De burgemeester en zijn vrouw
hadden dichten als hobby. Het gedachte goed van deze dichter, met zijn beroemde
volgelingen, wordt beheerd door de Stichting Castrum Peregrini ofwel Kasteel van de
Vreemden. De toren wordt gerund door het gilde Stompe Toren. U kunt de kerk huren.
Misschien kunt u even binnen kijken.
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Één van de regelmatige huurders is onze bekende beeldhouwer Kees Verkade, die nu in
Monaco woont. Als hij grote beelden maakt, doet hij dat nog steeds in deze kerk.
Overigens bent u langs een heerlijk ouderwets vlees restaurant gekomen “ De Stal”
Het proberen waard.
Langs het kerkje, rechts van de ingang, loopt een pad naar Spaarndam. Dat volgt u tot
aan de T splitsing. Linksaf naar Penningsveer. Langs het water, de Spaarne, dat aan uw
rechterhand ligt. Een aantal kilometers de weg volgen, totdat u bij een afslag naar rechts
komt. Aan de overkant ziet u het bedrijf Molenaar, die in spoorbielzen doet en alle
soorten rijplaten.
Nu bent u aangekomen bij een deel van de stelling van Amsterdam. Achter het bedrijf
Molenaar ligt 1 van de forten, met daaromheen het water. U kunt hier rechts richting
Penningsveer. Leuker is echter om rechtdoor te gaan en de weg te volgen.

Met het water aan uw rechterhand, passeert u de weg links. Deze gaat ook naar de
Stompe Toren. U blijft de weg volgen. U komt door een pittoresk dorpje
Haarlemmerliede met een alleraardigst kerkje, mooie tuin en begraafplaats. Weg volgen
tot aan de spoorbomen. Daar heeft u een ander fort van de stelling van Amsterdam aan
uw rechterhand. Hier zat vroeger een beveiligingstransportbedrijf in. Nu is het een
wijnkelder vanwege de constante temperatuur. Meerdere forten van de stelling worden
gebruikt als wijnkelder. Zo ook mijn wijnleverancier, de firma Bart die in een fort bij
Purmerend zit. Rechts de houten brug over. Hier bent u op de weg, waar u niet
rechtdoor bent gegaan, maar rechtsaf naar de Stompe Toren.

Voor degene die niet naar de Stompe Toren zijn gegaan en rechtdoor. U kunt nu dus ook
rechtsaf, de weg volgen door het dorpje Haarlemmerliede. Water aan uw linkerhand in
dit geval.
U slaat linksaf richting Penningsveer, volg de weg. Voor degene die van de Stompe
Toren kwamen en langs het Spaarne gingen, gaan nu dus rechtsaf. Volg deze weg met
de bocht mee naar links, rechtdoor de brug over. Na de brug aan uw rechterhand is
Jachthaven Joh. van Assema. Een kopje koffie nemen.misschien ? Daarna vervolgt u
uw weg richting de molen.
Bij de molen slaat u linksaf. Richting P. Overlanden aan de Lieden.

Laat u niet misleiden door te denken, dat het een oude molen is, want die molen is al 2x
afgebrand en weer opgebouwd. De molen heet De Veer. U gaat het pad in tegenover de
molen. Volg dit totdat u een voetpad aan uw rechterhand krijgt en ga daar in.

Nu even terug voor degene die de houten brug hebben genomen. Na de brug neemt u
het eerste pad rechts, richting boerderij, die u in de verte ziet liggen. U volgt het pad dat
langs en voorbij de boerderij loopt.
Volg de weg tot u aan uw linkerhand een voetpad krijgt, er staat een blauw voetpadbord
bij, dat gaat u in. U bent nu weer op de oorspronkelijke route. U gaat nu een geheel
nieuw recreatie gebiedje in, met een leuk meertje. ’s Winters staat circus Renz hier
altijd, aan de rand van het meertje.
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Dit gebied gaat nog helemaal ontwikkeld worden, maar er zijn al wat recreatie
mogelijkheden. Als u om het meertje loopt, komt u bij restaurant Sa Plaza. Zij hebben
een fantastisch terras en binnen een fantastisch uitzicht, een grote zaak. Ze doen er van
alles. Loop even binnen, rust wat uit (lekker eten). Deze uitspanning lijkt als 2 druppels
water op de Bokkedoorns, langs de Zeeweg, wat nu 2 sterren heeft.
Wij zijn nu aangekomen bij de stadsgrens van Haarlem. Wij gaan het recreatie gebied
uit over de Oudeweg. Richting Haarlem. De PTT toren laat u aan uw rechterhand
liggen. Ga rechtdoor tot aan de grote stoplichten. Daar gaat u linksaf richting
Amsterdam. Als u dit een beetje ongezellig vindt, kunt ook even bij Ikea langs.
Vervolgens gaat u ook daar rechtdoor. Aan het eind houdt u rechts aan. Sla linksaf
totdat u dezelfde stoplichten hebt bereikt als de rechtdoor lopers. Links heeft u langs
één van de velen trein reparatie werkplaatsen gelopen. Dus bij de stoplichten linksaf,
onder het spoor door. Daarna loopt u rechtdoor tot aan de Amsterdamse Poort. U bent
dan aan de rechterkant de koepel gevangenis gepasseerd. Die staat er ook al minstens
60 jaar en wordt nog steeds gebruikt. We kunnen Haarlem op vele manieren
doorkruisen. Ik ga er een paar noemen. Let op, u moet altijd richting de Grote Markt.
Houd de kerktoren van de Sint Bavo inzicht, dan komt het wel goed.

Haarlem is een ontzettend leuke stad met een prachtig centrum en veel oude straatjes.
Veel oude monumentale gebouwen en heel veel leuke cafétjes en restaurants. Als u d’r
zin in heeft, kunt u best een dagje Haarlem doen. Er zijn een paar goede winkelstraten.
Zij zijn dit jaar voor het eerst onttroond als beste winkelstad.

Wij beginnen met de kortste route, achter de Amsterdamse Poort steekt u door naar het
Spaarne (via de Koralensteeg). Bij het Spaarne aangekomen gaat u linksaf. Volg het
Spaarne tot aan een soort magere brug, die gaat u rechts over. Na de brug meteen
linksaf. U loopt dan langs één van de leukste musea van Nederland n.l. Het
Teylermuseum met een zeer gevarieerde collectie. Dit is nog één van de weinige privé
musea. U volgt de weg tot aan een brede straat rechts, de Damstraat, met een
parkeergarage ingang. U kijkt dan recht tegen de Sint Bavo aan, achter de kerk ligt de
Grote Markt. Op de hoek van deze straat zit rechts Hotel Café Stempels, dit was
vroeger Joh. Enschedé, waar ons geld werd gedrukt. Mocht u nu besluiten er 2 dagen
over te doen en de Restaurants en Café’s in Haarlem te bezoeken. Dan is dat misschien
een optie om de nacht door te brengen in Haarlem. Nu gebeurd dit in de Waarderpolder,
waar wij overigens langs gekomen zijn. Op de andere hoek La Plume (lekker
restaurant). U loopt rechtdoor het kleine pleintje, De Oude Groenmarkt op. Let ook
even op de kleine winkeltjes aan de kerk. Naast La Plume is het bekendste café van
Haarlem, Proeflokaal de Blauwe Druif, van mijn vriend Jur. Als u met uw rug naar
Stempels staat en uw gezicht naar de Sint Bavo bent u op het Klokhuisplein. Rechts ziet
u Proeflokaal In den Uiver. Op de gevel staat Vischhandel. U bent dan op de
Riviervischhandel. Proeflokaal In den Uiver is vernoemd naar het beroemde vliegtuig
de Uiver. Daarover is binnen van alles te zien. Als u er bent, doe de groeten aan Paul
van Wim Peeters. Terug naar het kleine pleintje de Oude Groenmarkt. Rechtsaf langs
Restaurant Wilma & Albert, binnen zijn al de schilderijen door de vrouw des huizes
geschilderd, ze kan er echt wat van. Absoluut het beste steakrestaurant van Nederland.
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Bovendien de oudste bistro in Franse stijl. De eerste straat linksaf, daar vindt u aan uw
rechterhand Café Restaurant Jacobus Pieck. U bent dan in de Warmoestraat, ook
toevallig hè.
Voor de volgende route gaan we weer terug naar de Amsterdamse Poort. U gaat weer
via de Koralensteeg naar het Spaarne, daar gaat u ook weer linksaf, maar nu blijft u het
Spaarne volgen, dus niet de magere brug over, tot aan een heel moderne ophaalbrug.
Als u niet langs het Spaarne wilt, gaat u achter de Amsterdamse Poort de winkelstraat
Spaarnwoudestraat in. Deze loopt parallel aan het Spaarne tot aan een grachtje, de
Burgwal. Linksaf de gracht op. Rechtdoor totdat u dezelfde moderne ophaalbrug rechts
ziet. Deze steekt u over, rechts richting centrum en meteen weer links de gracht
Kampervest op.
Nu zijn er 3 mogelijkheden.

1ste mogelijkheid: U gaat de eerste straat rechtsaf, richting Frans Halsmuseum, de
Witstraat in, dan komt u langs parkeergarage Kamp. Rechts van de parkeergarage ziet u
een pleintje, de Haasstraat. Daar zit een lekker restaurant, Spijslokaal De Goede
Mannen. U laat de parkeergarage rechts liggen en gaat rechtdoor. Bij richtingaanwijzer
volg centrum. Ga links, dan de eerste rechts bij Café v. Egmond, de Kleine Houtstraat
in.

2e mogelijkheid: U slaat niet de eerste straat in, maar loopt door tot aan de brug bij de
stoplichten. Ga dan rechts de Kleine Houtstraat in. Op de volgende hoek, aan de
overkant rechts, zit Café v. Egmond. U gaat door de Kleine Houtstraat met zijn
bijzondere winkeltjes. In het midden zit een heerlijke croissanterie annex bakker, de
Boulangerie, met lekkere koffie en heel veel pannenkoeken (doe ze de groeten). U loopt
rechtdoor tot de eerste wat grotere straat links, de Anegang. Sla die in, ook weer een
winkelstraat. De 1e rechts, de Warmoestraat.
3e mogelijkheid: U loopt niet de Kleine Houtstraat in, maar rechtdoor langs het water
tot de volgende brug en stoplichten. Ga rechts de Grote Houtstraat in. Volg de weg. U
komt rechts langs een bioscoop Cinema Palace, deze lijkt binnen een beetje op het
Tuschinski Theater in Amsterdam. Rechtdoor bij V&D oversteken. Weg volgen en bij
de eerste grotere winkelstraat, de Anegang, rechts dan de 1ste links, de Warmoestraat
in. In het midden vindt u Café Restaurant Jacobus Pieck.

Daarna gaat u naar de Grote Markt met de prachtige Sint Bavo. Aan de overkant ziet u
één van de oudste etablissementen van Haarlem. Vroeger De Kroon. Tegenwoordig
Grand Café Brinkmann, deze zaak bestaat al vanaf eind 1800. Als u met uw gezicht
richting de Kroon staat (wat overigens tijdens de oorlog het hoofdkwartier van de
Duitsers was). Gaat u naar links de Zijlstraat in. Dat is rechts van het stadhuis uit 1630.
U gaat rechtdoor. Steekt een paar straten over tot u op de hoek Het Wapen van
Bloemendaal heeft. Nu zijn er 2 mogelijkheden.
1ste mogelijkheid: U gaat rechtdoor, de brug over, de Zijlweg in. U blijft rechtdoor
gaan onder het spoor door. Volg de weg een beetje afbuigend naar links. U steekt de
Randweg over en passeert rechts Het Provinciehuis. Ga gewoon rechtdoor met links
o.a. een autohandelaar en lijstenmaker tot aan het Koffiehuisje.
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Rechtdoor tot u tegen Restaurant Loetje aan loopt. Vrienden van mijn dochter Amber.
Ze hebben meer restaurants zo ook een in Ouderkerk aan de Amstel. Ooit begonnen al
een eenvoudig biljartcafé in Amsterdam Zuid. Daar gaat u links. Buig met de weg mee
tot aan de afslag met de wegwijzer richting Kraantje Lek, de Duinlustweg. Ga links en
u komt in een prachtige lommerrijke laan. Volg de weg. Het mooie landhuis aan uw
rechterhand is het Cios sport opleidingsinstituut. Rechtdoor tot aan de Holle Boom van
Kraantje Lek.
2e mogelijkheid: Bij Café Het Wapen van Bloemendaal linksaf en bij de stoplichten
rechtsaf. Oversteken, de Brouwerskade op. Let op! De overkant van het water heet
Brouwersvaart. Rechtdoor tot u niet verder kan. Ga linksaf de brug over, dan meteen
rechts de Brouwersvaart op, het spoor onderdoor. U volgt de weg (Brouwersvaart). Het
pad loopt een beetje rechts beneden langs de weg. Dat pad moet u hebben. Volg het pad
onder de Randweg door. Steek het bruggetje over en blijf langs de sloot Brouwerskade
lopen. Nog 3 bruggetjes over, u houdt steeds de sloot aan uw rechterhand. Na het 3e
bruggetje gaat u het Houtmanpad op en ziet u rechts de kerk van Overveen. U gaat
rechtdoor tot aan de afslag met de wegbewijzering Kraantje Lek. Linksaf. Rechtdoor
langs het Cios. En u komt bij de Holle Boom van Kraantje Lek. Dit is het begin van het
visserspad.

Vroeger, heel vroeger lag Kraantje Lek aan het Visserspad, dat vanuit Zandvoort kwam
en naar de Haarlemse Markt liep. Dat Visserspad gaan wij nu volgen naar Zandvoort.
Eerst iets vertellen over het Visserspad. In de tijd dat Zandvoort nog “professioneel”
viste, met de Bomschuit (dit is een zeilboot met een platte ronde bodem zodat je met
vloed vanzelf naar zee vaarde) gebruikte men dit pad. De vis werd dan in emmers
gedaan en men liep van Zandvoort naar Haarlem. Vroeger was er in Zandvoort een Café
wat de Kousenpael heette. Nu is dit Café Neuf in het midden van de Haltestraat. Dit
Café was vernoemd naar de palen die de vissers gebruikten om zich aan vast te houden
om hun schoenen en sokken aan en uit te trekken, als men van zand naar verharde
bodem liep. Kraantje Lek lag op de weg naar Haarlem. Eigenlijk zo’n beetje, zoals wij
nu gaan doen. Echter bij Kraantje Lek liep het pad rechtdoor, dat is nu een afgeschermd
natuurgebied, Elswout. Dat is op zich al een bezoekje waard. Prachtig! De ingang van
dit park is aan de andere kant. Als u er toch bent ga dan picknicken aan één van de
kleine meertjes, of lunch in de Orangerie. Dat pad liep naar een uitspanning, de
Stinkende Emmer. Tegenwoordig het Wapen van Kennemerland. De Stinkende Emmer
heette zo, omdat alle vissers daar hun emmer voor de deur zette. Kraantje Lek heeft in
de historie van de meeste Amsterdammers veel betekend. Als het niet zo mooi weer
was, ging je daar met je ouders in de speeltuin spelen, grote wippen, hoge schommels.
Geen strandweer, dan de duinen in. Toen was er in Zandvoort nog sprake van
badgasten. Die huurden dan een huis voor 3 maanden en de oorspronkelijke bewoners
woonden dan in het tuinhuis. Ook altijd grote aantrekkingskracht op de bezoekers van
Kraantje Lek had, het grote duin. Ligt achter het restaurant. Naar boven lopen en dan
weer naar beneden vallen. ’s Winters de mooiste sledebaan die je kunt bedenken. Een
andere grote attractie was de Holle Boom, die voor de deur stond. Mijnheer Bloemen,
de aristocratische eigenaar van Kraantje Lek, heeft er een boekje over uitgegeven.
In het kort komt het hier op neer, dat de boom zo groot was en de stam zo dik, dat je via
een gat in de boom kon staan. Later heeft de boom de geest gegeven en heeft men de
boom op ongeveer 3.50 m afgezaagd, zodat het gat nog steeds bleef bestaan.
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Na enige tijd rotte deze boomstronk natuurlijk ook weg. Totdat, daar hebben wij hem
weer. Kees Verkade de beeldhouwer, langs kwam en van de boom een afgietsel maakte
in brons. Kees z’n beelden zijn ook altijd in brons gegoten. Dat doet hij in een gieterij
in Rumpt. Ook nu nog, nu hij in Monaco woont. Dat is de enige gieterij in Europa die
dat kan. Het lijkt net een echte stronk, maar klop er maar eens op. Alle kinderen die met
schoolreisje naar Kraantje Lek gingen werd verzocht een kurk mee te nemen. U mag
raden waarvoor.

Oké we gaan verder. Als u loopt, kunt u het duin op lopen. Als u fietst, neemt u het pad
rechts, aan het eind gaat u dan links. U gaat min of meer steeds langs het spoor. Het is
een fantastische route. Veel duinen en dennenbomen. U volgt het pad rechtdoor en houd
de golfbaan van de Kennemergolf en Country Club aan uw linkerhand. Aan het eind
van het pad komt u bij de spoorbomen. Als u daar zo loopt, valt het u misschien op, dat
u rechts in de verte een grote dennenboom ziet. Laat u niet foppen, hij is namaak. Niet
van Kees Verkade, maar van een telefoonprovider. Hij is nep, er hangen allerhande van
antennes in. Over de dennenbomen in dat duingebied valt nog wel wat te vertellen.
Zo’n 50 jaar geleden hebben zij heel wat bomen moeten kappen, omdat er een
mysterieuze ziekte inzat. Het rare is, dat zij de dennen die op de begraafplaats staan niet
gekapt hebben. U ziet de begraafplaats met de dennen, als u naar rechts achter de
snackbar kijkt. Lekkere frietjes met satésaus. Die dennen hebben zij toen laten staan en
die staan er nog. Dus hadden zij niet duizenden dennen hoeven kappen.
Enfin, bij de spoorbomen gaat u links tot aan de T splitsing. Rechts de
Kostverlorenstraat in. U gaat nu richting de zee. Na zo’n 500 m. komt u bij een
winkelstraat aan uw linkerhand, de Haltestraat. Met op de hoek het Chinees Restaurant
Hong Kong. Echt een goed Chinees Restaurant. Die gaat u links in. Daar zijn veel
gezellige kroegen en goede restaurants. Even verder na een klein steegje vindt U Café
de Klikspaan uw eindpunt. De Klikspaan was eens het bezit van Lifa lock, een goede
vriend, die ook zijn eerste installatie bij mij kocht in de zaak in de Haltesraat. Lifa was
een meer dan voortreffelijk horecaondernemer met vele zaken zoals de Boeddha club,
Cecils, Faces en Bonaparte in Amsterdam. Samen met hem heb ik de Three Degrees o.a
gehaald , die dan optraden in oude bioscoop Monopool. Hij was impresario van
ondermeer Diana Ross in Nederland. Zij heeft nog een plaat bij mij gekocht in mijn
platenzaak. Lifa is helaas te jong overleden. Een paar jaar geleden hebben wij hem
begraven op de begraafplaats in Zandvoort. Een anekdote over hem was, dat hij nooit
dronk en rookte en toch zei de arts dat hij onmiddellijk moest stoppen met roken. Over
meeroken gesproken in een café. Ik rook zelf ook nog hoor. Hij was een beetje
omstreden , maar heeft veel voor Zandvoort betekend. De Klikspaan is nu van een
andere jonge ondernemer, maar vraag de dames achter de bar maar naar Lifa. Zij
kunnen je alles vertellen over Lifa ze waren met hem getrouwd. Lifa heeft ook nog bij
Ajax gespeeld, net als ik met Johan Cruyff maar dat is weer een ander verhaal. Ik was
Keeper.
Er is ook een 2e route vanaf Kraantje Lek mogelijk. Vooral met de fiets is deze mooi. U
gaat terug naar de kruising met de wegbewijzering Kraantje Lek erop. Maar nu neemt u
de Brouwerskolkweg richting Bloemendaal aan Zee. Dus links omhoog. Volg de weg
langs Restaurant H’t Brouwerskolkje aan uw rechterhand. Ook een sterren Restaurant,
maar ik vind het niks. Je mag er zelfs buiten niet roken.
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Als je vertrekt na veel geld te hebben betaald, moet je eigenlijk op zoek naar een
snackbar. Het heeft wel een prachtig buiten terras. Ga over de spoorbrug. U komt dan bij
een rotonde. Rechts de voormalige uitspanning Het Witte Huis, later het fantastische
Chinese Restaurant, Amazing Azië. Nu zit er een pannenkoeken restaurant in. Gerund
door een jonge jongeman met frisse ideeën. Nu zijn wij op de Zeeweg. U gaat links de
Zeeweg op, wat overigens de eerste 4 baansweg was in Nederland. Vroeger hadden ze aan
het begin van de Zeeweg een soort Arc de Triomph gebouwd, waar je onderdoor ging.
U volgt de Zeeweg, aan de rechterkant passeert u dan de Ere Begraafplaats in de
duinen, waar slachtoffers begraven liggen uit de 2e Wereldoorlog. Ook het meisje met
het rode haar. Verderop, als u de weg blijft volgen, heeft u aan uw linkerhand de ingang
naar het sterren Restaurant de Bokkedoorns. Goed! Ook hier ziet u die grote nep
dennenboom met de antennes erin. Volg de weg langs Camping de Lakens tot aan de
zee. Bijna aan het eind is de ingang van de Kennemer Duinen. Het is ook richting
Restaurant Parnassia op. Vroeger was Parnassia gebouwd op de top van een duin, als
het hoog water was, kwam de vloed tot aan de voet van het duin. Nadat men de pieren
van de sluizen van IJmuiden verlengd hadden, werd de daarnaast liggende kustlijn
anders. Waardoor Parnassia dreigde in de zee te verdwijnen. Men heeft toen het
Restaurant verderop weer opnieuw opgebouwd. Ook de stranden van Zandvoort en
Bloemendaal dreigde hierdoor weg te spoelen. Nu ziet men regelmatig zandspuiters in
zee om dit te voorkomen. Na deze afslag komt u bij Café Restaurant Het Eindpunt.
Bestaat ook al een eeuwigheid. Dit is Bloemendaal aan Zee. Hier zijn vooral de hippe
strandtenten. Vroeger was deze hoek vooral bekend, omdat er een groot Café
Restaurant met terras op het hoogste duin was, Café Restaurant ”de Kop”. Het
Restaurant is er niet meer en het duin ook niet. Je kon er aan het eind van de middag al
dansen. Het was een feest daar in de dertiger jaren. Veel van die gebouwen aan de kust,
ook in Zandvoort zijn afgebroken door de Duitsers.
Zij dachten, dat hier de invasie zou plaats vinden.
Bezoek ook even hun web-site met veel oude foto’s. U gaat langs het nieuwe
woonhotel, wat ik wel mooi vindt, richting Zandvoort. Kan niet missen, in de verte ziet
u al het hoge Palace Hotel liggen. Halverwege komt u langs Restaurant Riche, rechts
beneden. Dat is 1 van de 2 gebouwen in Nederland, die in het duin zijn gebouwd. Het
was vroeger van de familie Pomper. Zij hadden ook de camping aan de overkant.
Vroeger was het een gelegenheid waar je naartoe ging, als je niet in zee wilde
zwemmen. Want zij hadden een zwembad. Aan de rand van het zwembad lagen vooral
de chique lieden. Later de niet zo chique lieden van twijfelachtig allooi. Er werd buiten
ook gedanst op de maten van een live orkest. Rooie Yvon en Leen Brand hebben Riche
vele jaren succesvol gerund. Zij hadden in die tijd ook een masseur in dienst. De stoere
binken doken er van de hoge plank. De mooie mondaine dames keken geamuseerd toe.
Het zwembad hebben zij dichtgegooid. Links en rechts vindt u de strandhuisjes, waar
veel Amsterdammers zomers wonen. KVA, Kampeer Vereniging Amsterdam heet deze
vereniging. Als u de weg volgt komt u aan uw linkerhand 1 van de ingangen van het
circuit tegen. Boven op de duinen kunt u de racebaan volgen en de raceauto’s zien
rijden. Ook rijden er doordeweeks wel raceauto’s b.v. om te trainen of van de
raceschool van de Fam. Bleekemolen. U kunt naar beneden lopen en langs de baan
kijken. Er loopt een pad langs de hele baan van ongeveer 5 km. Ik heb hier goede
herinneringen liggen.
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Na de race en slipcursus te hebben gevolgd van Rob Slotemaker, heb ik ook enige tijd
de raceoveral aan gehad. Rob Slotemaker was de uitvinder van de slipcursus. Hij had de
1ste slipschool bij het circuit van Zandvoort. Rob had ook een enorm goed gevoel voor
publiciteit. Als er een film gemaakt werd waar auto’s in voorkwamen, verzorgde hij alle
slipstunts. Zo heeft hij met vele beroemdheden in grote films gestaan. Zo ook voor de
film van Steve Mc Gueen , Le Mans. Ook tijdens de autoraces zocht hij niet altijd de
snelle lijnen van het circuit op, maar slipte hij door de bochten. Ik heb hem wel eens
aan het eind van het rechte eind door een reclame bord zien vliegen. Om vervolgens
achter het reclame bord in een duinpan te belanden. Vele malen na een spectaculaire
crash, dacht ik, daar komt hij nooit meer levend uit. Het wrange, uiteindelijk was, dat
hij door een slip om het leven is gekomen. Op een mooie Zondagmiddag deed hij mee
in een race met Chevrolet Camaro’s. Het rennersveld bestond vooral uit oude Zweedse
Camaro’s. Tijdens de race gingen veel motoren van deze auto’s stuk. Een opgeblazen
Chevrolet motor verliest dan 7 liter olie.
Achter de Hunzerug, dat is een duin op het circuit, blies een coureur weer eens motor
op en lag de baan over 100 m. bezaaid met olie. Als je daar aan komt rijden, kan je niet
zien wat er aan de andere kant van het duin is gebeurd. Zo raakte Slotemaker over de
Hunzerug in een slip.

Omdat er geen tijd meer was om te reageren, ramde hij met de zijkant van zijn auto, de
Zweedse Camaro die langs de kant van de baan stond. Hij brak zijn nek en was op slag
dood.
In die tijd had men nog geen racestoelen die die klappen konden opvangen. Ook het
HANS systeem, wat de tegenwoordige Formule 1 coureurs dragen, bestond nog niet.
Zijn auto en zijn lichaam waren vrijwel in tact. De dokter die kwam assisteren raakte
ook in een slip op diezelfde olieplas en brak zijn beide benen. Ik was erbij. Het was een
diepzwarte dag op het circuit van Zandvoort.

Rob Slotemaker heeft ooit in de enige Daf formule auto gereden, natuurlijk met de
beroemde variomatic. Daf, met het pientere pookje, wilde van het imago vrouwen auto
af. Overigens was mijn raceauto een Simca Rally 3. 1 van mijn tegenstander was o.a. Jan
Lammers, die dan ook meestal won. Jan Lammers reed ooit ook Formule 1. Zijn mooie
Ensign werd gesponsord door Samson shag. Op de punt van zijn neus prijkte er een
mooie grote leeuwenkop. De Formule 1 was geen succes story voor Jan. In alle andere
auto klasses heeft hij vele successen behaald. Zo ben ik nog 2x met hem in Monaco
geweest. Ik had de race pas van Jan gekregen met foto, echter bij de eerste de beste
controle post werd ik aangehouden door een suppoost, ik dacht nu ben ik er geweest,
maar deze liet me gewoon doorgaan. IK heb de hele race gevolgd direct achter de vang
rails. Met die rijders pas mocht je overal komen. Gegeven moment moest ik hoog nodig
plassen, ik ging naar het toilet bij het zwembad. Ik deed mijn riem los en plotselijng lag
de rijders pas in het putje van het toilet. Wat me dat een moeite heeft gekost om die er
weer uit te halen, dat wil je niet weten. Tegenwoordig kom ik alleen nog maar in
Monaco voor het Internationale Circusfestival van een andere vriendin van mij, Prinses
Stephanie Garibaldi. Ik krijg altijd een persoonlijke uitnodiging voor dat circus festival
van de organisatie. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar vaak drink ik een kop koffie of
lunch met haar. Ook Kees Verkade ontmoet ik daar altijd en lunchen we.
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Jans grootste successen lagen op Le Mans, de 24 uurs race, welke hij een paar keer
heeft gewonnen. Tegenwoordig is hij de baas van het A1 team waar o.a. Jeroen
Bleekemolen voor rijdt. Jan Lammers is zijn carrière begonnen bij de slipschool van
Slotemaker. Toen hij 12/13 jaar oud was en nog kleiner dan dat hij nu is, verzorgde hij
slip demonstraties voor Slotemaker. Hij was zo klein, dat hij niet over het stuur heen
kon kijken, maar door het stuur keek. Aan het eind van een race dag kon je dan voor 1
gulden slippen met Jan, op de slipbaan van Slotemaker. Jan was de grote held van mijn
dochter Amber, die ook nog jaren op Zandvoort geracet heeft in een Citroen. Jan komt
uit een hele grote gezellige Zandvoortse familie. Met z’n allen vormen zij een
zaalvoetbal team, wat nu nog meespeelt in de zaalvoetbal competitie.

U kunt het circuit weer verlaten via de hoofdingang. Ga weer naar de boulevard. Wij
gaan nog steeds rechtdoor richting de torenflat van het Palace Hotel. Dit was vroeger
van het Bouwes concern. De Heer Bouwes was een slimme kaasboer uit de kop van
Noord-Holland. Met steun van de overheid exploiteerde hij eerst De Schelp. Het was
een huis waar spijtoptanten uit Indonesië werden opgevangen. Deze wisten wel wat een
feestje bouwen was. Daar ontstond één van de eerste dancings in Zandvoort. Denk aan
de Tielman Brothers en De Blue Diamonds. Zijn grootste succes was ontegenzeggelijk
het chique Hotel Bouwes, aan het eind van de Kerkstraat op de rotonde. Met Marshal
hulp bouwde hij dit Hotel, direct na de oorlog. Voorwaarde echter was, dat het in een
wip kon worden omgebouwd in een ziekenhuis. Het had een groot terras aan zee en een
grote theaterzaal met podium. Internationale artiesten zoals Aznavour traden erop. Ook
de TV maakte gebruik van zijn faciliteiten en zonden direct beelden daarvandaan uit.
Hij wist het ook zover te krijgen, dat het Casino er tegenaan gebouwd werd. De ingang
liep via het Hotel. De heer Bouwes was een inventief heertje. In Amsterdam had hij ook
nog twee zaken, waaronder de Femina op het Rembrandtsplein. Voor zijn artiesten was
hij een strenge werkgever. Zij reisden de hele avond tussen deze zaken heen en weer.
Uit betrouwbare bron weet ik dat hij geen beste betaler was. In het hoogseizoen deden
de artiesten dat twee keer op een avond. Niks auto, maar met de trein. Ze hadden
natuurlijk dan wel werk voor een langere periode. In de kelder zat een
speelautomatenhal. Later werd deze speelautomatenhal de discotheek Cecils van Lifa
Lock en Bob Nees. Toen was het Bouwes concern al overgenomen door de Australiër,
zich Napoleon wanende, Hordo. Dat was een heerschap met een wel heel ruime
fantasie. Hij bemoeide zich met alles wat het toerisme betrof. Een van zijn fabuleuze
ideeën was om de olympische spelen naar Zandvoort te halen.
Ook het circuit stond in zijn warme belangstelling. Veel mensen vertrouwden hem niet.
Ik vond het wel een stevig kereltje en wilde hem wel het voordeel van de twijfel geven.
De horeca is er niet slechter van geworden. Vele anderen zijn wel het schip in gegaan.
De NMB voor een heel pak geld, maar ja, dat was mij worst. Voor de kleine
ondernemer was het heéééél vervelend. Hij kwam uit het niets en vertrok ook weer snel
naar het niets. Het was wel altijd lachen met hem in de kroeg. Champagne en mooie
vrouwen. Ik ben benieuwd wat er van hem is geworden.
Oh ja, nog even iets over de Heer Bouwes. Hij bouwde later met toestemming van de
Gemeente Zandvoort nog het Palace Hotel, op het duin vlak tegen de zee aan. De Gemeente
had als voorwaarde gesteld, dat er een zwembad in moest komen. Dat werd uiteindelijk een
soort pierebadje. Het bestaat nog steeds, er zit nu een zonnestudio in. De Heer Bouwes was
wel degene, die ook ’s winters bezoekers naar Zandvoort wist te trekken.
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Aan het Burg. v. Fenemaplein, naast het Hotel, bouwde hij één van de eerste
bowlingbanen en een dolfirama. Dat trok duizenden bezoekers, die aangevoerd werden
met bussen. Hotel Bouwes is jaren geleden afgebroken. Nu is er niets meer, alleen het
casino en een grote lege zandvlakte. Dat was dan het laatste beetje grandeur wat
Zandvoort nog had. Hij had een leuke dochter.

De boulevard en de zee zijn op z’n mooist met storm en regen. De elementen hebben
dan vrij spel. Het natuurgeweld is enorm bij windkracht 9. Vroeger, voor de oorlog,
waren aan de boulevard allerlei uitspanningen en zelfs een overdekte galerij, richting de
zee. Deze leek veel op de oudste galerij in Brussel, overkapt door een glazen dak. De
Duitsers hebben dat allemaal gesloopt. Veel Zandvoorters moest in die tijd ook naar
elders verhuizen. Ook het station is toen verhuisd naar zijn huidige plek.

Bij het grote Palace Hotel gaat u schuin naar links en weer naar rechts. De eerste straat
links is de Zeestraat, deze gaat u in. Halverwege, aan uw rechterhand, ziet u de
Kippetrap, deze gaat u naar beneden. U gaat nu “donker” Zandvoort in. De zogenaamde
achterbuurt van Zandvoort. Nu natuurlijk allang niet meer. Er wonen nu allemaal
respectabele mensen. Vroeger woonden daar o.a. de stropers. Konijnen en hazen hingen
daar te versterven nadat ze gestroopt waren. Ook waren daar 2 kipslachterijen. 1 van die
slachterijen zat halverwege de trap aan de rechterkant, waar nu een restaurant zit. In
deze buurt lag altijd bloed op straat vanwege de stropers en de slachters. Deze trap heet
dan ook de kippetrap. Als in die tijd een Zandvoorts meisje met een jongen omging, die
niet uit Zandvoort kwam, kon deze jongeman zich beter niet in deze buurt vertonen.
De Zandvoortse jongens wisten wel raad met hem. Deze buurt stond plaatselijk bekend
als de bloedbuurt.
U bent nu in oud Zandvoort. Na de trap links en dan de eerst rechts, de Swaluestraat in.
U loopt rechtdoor langs IJzerhandel Zantvoort, Rechts heeft u het Gasthuisplein met het
bekende Café “Het Wapen van Zandvoort”. Daarnaast het nieuwe Zandvoorts museum.
Tegenover Het Wapen ziet u nu het Circus Zandvoort met de bioscoop.
Het is een bijzonder gebouw, ontworpen door Sjoerd Soeters. U loopt door het Circus
Zandvoort heen. Let op hoe dit prachtige gebouw ontworpen is. Circus Zandvoort heeft
ook een vestiging in Amsterdam en nog 2 in Zandvoort. Het wordt gerund door Bas, de
zoon van Leo. Ook zo’n goeie jonge ondernemer!

Aan de andere kant gaat u er weer uit. Sla direct linksaf. U komt dan langs de beste
patatzaak van Zandvoort en omstreken, Fritures d’Anvers. Ooit begonnen door een
Nederlandse Mijnheer en een Belgische Mevrouw. Nu zwaait zijn kleindochter daar de
scepter. Dan lopen we door en komen langs Febo, Café Koper en Koffieclub Zandvoort.
U loopt door tot het Raadhuisplein, U ziet het Raadhuis links liggen, met de fontein met
de 3 vissen. De 3 vissen zitten in het logo van Zandvoort. U gaat links de de Haltestraat
in na ongeveer 100 meter bent u bij cafe de Kilkspaan, uw einddoel.
Epiloog, overpeinzingen en mijmeringen van een oude man, die inmiddels ook alles
van vroeger leuker en mooier vindt.
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Na deze route te hebben uitgestippeld, overviel mij weemoed en treurnis. Door het
uitstippelen van de route ging mijn leven aan mij voorbij. Veel gewerkt, veel gedaan,
veel succes. Zandvoort was vroeger gewoon leuker. Er is veel verloren gegaan. De
Internationale status van het circuit, alhoewel Hans Ernst er weer veel goed aan heeft
gedaan. Dit is weer zo’n voorbeeld, waar de overheid de verkeerde strategie heeft
gekozen. De Gemeente liet z’n oren hangen naar enkele klagers over geluidsoverlast.
Het circuit moest weg. Een stuk grond van het circuit is toen verkocht aan Gran
Dorado. Volgens de gemeente zou de Zandvoorte middenstand er veel aan hebben. Dat
is ook wat anders uitgepakt. Met winkeltjes in het park proberen ze zo veel mogelijk
mensen binnen te houden. Geef ze eens ongelijk. De horeca heeft er wel wat aan gehad,
eerlijk is eerlijk. Voor de rest veel overlast. Vraag de bewoners maar op de route tussen
het park en het dorp. Uiteindelijk heeft het de gemeente nog geld gekost, toen bleek, dat
ze de vervuilde grond moesten opruimen van de kabelloods. Nog even over het circuit.
De bevolking was het er niet mee eens, dat het circuit moest verdwijnen, toen is ook de
eerste en enige protesttocht gehouden in Zandvoort. Maar het kwaad was al geschied.
Geen Grand Prix meer. De partij, die toen het hardst riep, dat het circuit weg moest,
roept nu het hardst, dat het moet blijven. Het is maar hoe het uit komt met de politiek.
Geen visie. Door voortschrijdend inzicht is de Gemeente Zandvoort tot inkeer
gekomen. Maar was er toch een durf ondernemer voor nodig om het circuit weer op de
kaart te zetten.
Eigenlijk ontstond de eerste kapitale fout van Zandvoort na de 2e Wereldoorlog.

Waar vroeger terrassen en horeca gelegenheden met kermis attracties waren, ontstonden
nu flats en huizen aan de boulevard. Men veranderde Zandvoort van een badplaats in
een woonplaats. Wat door de jaren heen duidelijk is geworden, is dat geen enkel bestuur
een lange termijn visie heeft gehad. Gemeentes met 16.000 inwoners, hebben geen
toekomst. Die zullen moeten samen gaan met buurtgemeentes, zoals Bloemendaal,
Heemstede en Overveen. Terwijl deze het altijd Zandvoort moeilijk gemaakt hebben
i.v.m. de bereikbaarheid. Het feit, dat Zandvoort niet aan Amsterdam zou grenzen, houd
ook geen stand. Zandvoort ligt natuurlijk naast de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Waarom dan niet een deelraad van Amsterdam worden? Bovendien ligt Paris Plage op
120 km. van Parijs, aan de oceaankust. Miami Beach zo’n 60 km. van Miami en Hoek
van Holland ligt ook niet naast Rotterdam. Het strand van Rome ligt ook niet bepaald
op loopafstand. Ook van enig uiterlijk decorum is het bestuur van Zandvoort gespeend
gebleven. Nu ligt er weer een Provinciale weg, die meer lijkt op een anti tankwal. De
Duitsers zouden er jaloers op zijn geweest. Je had b.v. ook kunnen denken aan een soort
Zeeweg met verscholen parkeergelegenheden. Het doet verdriet, het dorp te zien
verloederen. Het winkelbestand is ook een belangrijke trekpleister voor het toerisme.
Denk aan Knokke en Blankenberg! Teveel regels en geen sturing van de economie door
middel van vergunningen. Het moet gezegd, de laatste jaren is er enige kentering. Een
ondernemer, die het nieuwe VVV runt, heeft budget van de Gemeente voor Toerisme,
met een substantieel bedrag. Maar deze ondernemer lukt het ook niet in een eeuwig
verdeelt dorp. Het Louis Davids Carree en het de Favaugeplein. Jammer dat het
allemaal zolang moet duren.
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Ik verlang naar, de Grand Prix, het Jazz Festival, Lifa Lock, Rinkel, de Boeddhaclub,
Cecils, de Pomme, de Auberge, Simon v.d. Maas, Ben van de Meerpaal, Hans van de
Oase, Hordo, Bouwes, glamour, Ed de Zwager, Hans Bossink, Lennaert, ook zo’n
markant figuur, groot geworden in de bloemen handel tussen Zweden en de Côte
d’Azur, van het oude Wapen van Zandvoort, carnaval in Bouwes, Duystergast, de
Monopool, de Three Degrees, Oncle Lou, Rob Slotemaker, het rondje roeien bij de
Vijverhut, de blauwe tram, Jan Termes, Le Clou, Tonnie ten Broeke, fantastische rooie
Yvon, houten Take Five. Over al deze fenomenen is een heel verhaal te schrijven maar
wij houden het hier even bij. De files, de drukte, geen 4 weken maar 3 maanden
toerisme. Zandvoort ontwikkel visie! Doe eens gek! Ga met Amsterdam praten en
wordt Deelraad.
Zorg dat de trein langer rijdt. Zorg voor meer mooiere winkels die open zijn.
Zorg voor een sterren restaurant “culinair toerisme”. Zorg voor een groen imago,
belangrijk voor de niet zomermaanden.

In tegenstelling tot Zandvoort, vind ik dat Amsterdam het wel goed begrepen heeft.
Overigens veeg je Zandvoort niet zomaar onder het vloermatje, want ze hebben nog
altijd het mooiste strand en de mooiste zee. Amsterdam heeft de totaal verloederde
binnenstad hersteld in een mooie, bloeiende binnenstad. Zij hebben het natuurlijk wel
eerst laten verloederen. De Zeedijk, Warmoestraat, Nieuw Markt, Entrepôt Dock,
Hoogte Kadijk, en de IJ oevers zijn natuurlijk geslaagde projecten. Ook het nieuw
ontwikkelde stations eiland is van Internationale allure. Geloof me, de Noord Zuidlijn
wordt ook een succes. Amsterdam Noord hoort dan opeens ook bij de stad. De
grachten, eerdaags zonder Amsterdammertjes zijn op zondagmorgen een lust voor het
oog.

Dat de overheid pietluttig is, veel teveel regels heeft, dat ze niet op het gezonde
verstand van de ondernemers vertrouwen, dat de BIBOB wet voor de goede
ondernemer een wangedrocht is, dat is ook allemaal waar. Toch wordt de stad elke dag
mooier. Ik gun Amsterdam een Badplaats en een Internationaal circuit. En ik gun
Zandvoort de wereldfaam en naam van Amsterdam. Overigens gebruikt de Gemeente
Amsterdam via de Stichting I Amsterdam de naam Amsterdam Beach al.
Maak Zandvoort, Amsterdam Bad, een wit bordje met zwarte letters i.p.v. een blauw
bordje met witte letters. Wim Peeters.
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1

Casablanca Variété

2

3

volkstuintjes

4

5

6

Invullen, uitscheuren, inleveren en wacht of je iets gewonnen hebt...
Weten, denken te weten of raden.

Maakt niet uit! Geef een zo goed mogelijk antwoord op de vragen, maar geef in ieder
geval een antwoord. Het juiste antwoord of een ludiek antwoord telt ook mee voor de
uitslag. Iedere maand worden er 3 diners gratis weggegeven. In Casablanca-Variété in
Amsterdam. De uitslag vindt u op www.casablanca-amsterdam.nl
Beroemdheden in Zandvoort:

1. Welke keizerlijke hoogheid verbleef lang geleden in Zandvoort en in welk jaar?
2. In welk hotel verbleef zij en hoeveel kamers betrok zij met haar gezelschap?

3. Waarvoor kwam zij naar Zandvoort en welke dokter gaf welk advies? (Er is een
straat naar deze dokter vernoemd).
4. Welke top cabaretier woonde in de 50er jaren in Zandvoort? .

5. Welke straat is er vernoemd naar een nog oudere artiest? (Nu wordt er zelfs een wijk
naar hem vernoemd)..
6. Welke toneelvader en nu ook zoon woonde en woont nu nog in Zandvoort?
7. Welke wereldberoemde trainer heeft ooit Zandvoort Meeuwen getraind?
8. Welke 2 broers uit het vroegere variété woonden in Zandvoort?

9. De dochter van een Amsterdamse volkszanger woont nog in Zandvoort, welke zanger
denkt u dat het is?
10. 2 beroemde filmsterren wonen of woonden in Zandvoort. Een Nederlandse en een
buitenlander?

11. Ook woonden er 2 beroemde beeldhouwers in Zandvoort. Eén maakte het mozaïek
op CS van Amsterdam. Wie?
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12. Welke bokspromotor en 2 beroemde boksers woonden in Zandvoort? 1 treft u nu bij
een pompstation in Zandvoort. Bijzondere aardige man. Waren mooie technische
boksers.
13. Ook 2 beroemde voetballers van FC Amsterdam woonden in Zandvoort. Welke?

14. Eén bestuurder van één van onze top voetbalclubs woont in Zandvoort. Hij heeft
ook kort voor de VVD in de raad gezeten. Nu heeft hij een hoge functie bij de Fifa.
Wie?
Ook vele zakenmensen hadden bedrijven in Amsterdam en Zandvoort. In ieder
geval hebben veel geslaagde zakenmensen tijdens en na hun zakenleven in
Zandvoort gewoond.
15. Wat is de afstand tussen de Dam en het Raadhuisplein? 27 km, 30 km of 33 km?
16. Ook in Zandvoort kon men in 2 coffeeshops hasj kopen. Welke Amsterdamse
coffeeshop heeft het ook 2 mnd. geprobeerd?

17. Zandvoort telt 16.500 inwoners. Hoeveel kroegen denkt u dat er in Zandvoort zijn?
18. De oude Casablanca-Jazz, het Hof v. Holland, Caramella en een bekend Café in de
Zeestraat waren o.a. van deze familie?
19. Er was ooit een Hotel Casablanca in Zandvoort. Waar?

20. Natuurlijk niet te verwarren met de Casa Rosso, hoewel de eigenaar ook in
Zandvoort woonde. Wie is dit?
21. Zelfs een huidige wethouder woont nog in Amsterdam. Welke?

22. Ook de manager van André van Duin woonde in Zandvoort. Wie was dat?

23. Een beroemde Duitse quizmaster had ooit een bar in Zandvoort. Wie was dit en hoe
heette de bar?
24. De eigenaar van de grootste homo bar in Amsterdam had zijn domicilie in
Zandvoort. Wie was dat en hoe heette deze bar?
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25. Ook begon een grote Amsterdamse speelautomatenhal eigenaar in Zandvoort. Hij
heeft ook een zaak in Amsterdam. Hoe heten zijn zaken? Ik verklap, dat hij ook in
het mooiste pand van Zandvoort huist. Wie ontwierp dit gebouw?
26. Welke beroemde worstenman had ooit 2 kroegen in Zandvoort?

Er waren altijd grote overeenkomsten tussen Amsterdam en Zandvoort. Het is nog
steeds de badplaats van Amsterdam.
27. In 1881 werd de spoorlijn tussen Haarlem en Zandvoort voltooid, dus daarmee de
directe verbinding met Amsterdam. Tot waar liep deze spoorlijn uiteindelijk?
(Internationale plaats)

28. Ook was er nog een zeer milieuvriendelijke verbinding tussen Amsterdam en
Zandvoort. Over wat voor een vervoermiddel hebben we het dan en hoe heette die?
29. Aan welke andere grondgebieden grenst het grondgebied van Zandvoort?

30. De Amsterdammers zijn de belangrijkste dagjesbezoekers van Zandvoort. Hoeveel
denkt u dat de gemiddelde dagjesbezoeker uitgeeft in Zandvoort?

31. Als u een bezoek brengt aan Zandvoort, kunt u ook een wandeling maken door de
Amsterdamse Waterleidingduinen. Eerst brachten boten het water naar Amsterdam.
Totdat een Aderlijke Heer het zover kreeg dat er een andere manier werd gebruikt.
Welke? Hoe heet deze Heer van stand? Waar eindigde deze oplossing en hoe kon je
dan water krijgen?
32. Zoals gezegd, veel mensen uit Amsterdam verbleven en verblijven in Zandvoort.
Vroeger soms wel maanden lang. Hoe gingen de kinderen in die tijd naar school?
33. Reeds ver voor de 2e Wereldoorlog was Zandvoort een belangrijk vakantie oord
voor de Amsterdammers. Hoeveel campings heeft Zandvoort en waar stonden en
staan de vakantie huisjes van de KVA?

34. Ook bracht Amsterdam wel criminaliteit naar Zandvoort. Ooit werd er een moord
op klaarlichte dag gepleegd met vele toeschouwers. Waar was dat en hoe?

35. Het circuit is altijd belangrijk geweest voor het toerisme. Zoals bekend werd er ook
Formule 1 verreden. Welke Amsterdammer reed Formule 1? Heden ten dagen een
groot zakenman, maar hij begon met een schoonmaakbedrijf in Amsterdam.
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36. Hoe lang is het Circuit in Zandvoort in meters?
37. Wanneer was de laatste Grand Prix?

Nu even wetenswaardigheden over Zandvoort.
38. Noem 5 echte Zandvoortse namen

39. Als Zandvoorters het hebben over een hanger of een staander. Waar hebben zij het
dan over?
40. Het Zandvoorts museum is een bezoekje waard! Wat was dit vroeger?
41. Wat is een blinkert?

42. Wat is het tegenovergestelde van doodtij. Is dit hoogtij, laagtij of springtij?
43. Wat is een Babbelwagen?

44. Naar wat of wie is de Kostverlorenstraat vernoemd?

45. Hoe lang duurt een duinkonijnen dracht? Vandaar dat er zoveel zijn?

46. Naakt toerisme is belangrijk voor Zandvoort. Hoe lang denkt u dat het naaktstrand
is en hoeveel paviljoens zijn er?

47. Roddel is in een klein dorp als Zandvoort onvermijdelijk, zeker in de winter is dit
niet van de lucht. Toch zou de spreuk op het Raadhuis anders doen vermoeden. Hoe
luidt deze?
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Nu de route van Zandvoort naar Amsterdam.
Startpunt Café De Klikspaan.

Van hieruit zijn er 2 mogelijkheden tot Kraantje Lek. Als u de route vanuit Amsterdam
heeft gelezen, weet u al wat u in grote lijnen te wachten staat. Veel uitleg en anekdotes
zijn al in die route opgenomen. Dus nu een wat beknoptere uitleg naar Amsterdam.
Zoals gezegd, tot Kraantje Lek. Daarna vertel ik u de verdere tocht.

Route 1: U verlaat De Klikspaan en slaat linksaf de Haltestraat in. Die volgt u tot aan de
Zeestraat op de rechterhoek is een geel/lichtblauw huis, daar slaat u rechtsaf de
Kostverlorenstraat in. Deze volgt u tot aan de Sophiaweg. Dit is een wat grotere weg,
die van links komt. In de verte ziet u de spoorbomen. Die kant gaat u op, rechts voor de
spoorbomen ligt het visserspad. Dit pad gaat u in, blijf dit volgen, aan de rechterkant
passeert u de Kennemer Golf en Country club. Gewoon het pad rechtdoor blijven
volgen tot aan Kraantje Lek.
Route 2: Vanuit De Klikspaan gaat u rechts de Haltestaat in. Tot aan het raadhuisplein,
de hema ziet U recht tegenover u. Daarslaat U rechts af. Via het Kerkplein met het
beeld van de voluptueuze dame. U gaat rechts omhoog de Kerkstraat in, rechtdoor, weg
oversteken. Dan komt u op de rotonde en ziet u recht voor u de wijde zee, geniet van
het uitzicht. Daar gaat u rechtsaf richting Bloemendaal aan Zee. Langs het hoge
flatgebouw en het lage flatgebouw. Dat verdwijnt op termijn, Zandvoort gaat daar wat
aan z’n kustlijn doen. Eindelijk. U blijft deze weg volgen langs het Palace Hotel.
Voorlopig rechtdoor tot aan de rotonde en het N.H. Hotel Zandvoort rechts. Nu heeft u
daar weer 2 mogelijkheden als u rechts kijkt, ziet u de ingang van het Circuit. U kunt de
weg vervolgen door de Circuit ingang te gaan of gewoon rechtdoor.
Via het Circuit: U volgt gewoon de toegangsweg, dan ziet u de tribune, loop achter de
tribune langs. U kunt daar ook even blijven kijken naar de baan. Er gebeurt elke dag
wel wat op het Circuit. U kunt ook een rondje om het Circuit lopen ongeveer 5 km. Aan
het eind van het parkeerterrein rechts ziet u een hek dat is de toegang tot het rondje
Circuit.
Als u de tunnel onder de racebaan door gaat, komt u achter de pits. Misschien leuk om
even te kijken naar de mooie auto’s. Dat kan alleen gratis als er geen race is. Als u het
Circuit wilt verlaten is links ¾ van het parkeerterrein een uitgang. U gaat de trap op en
u bent weer op de Boulevard en gaat rechts richting Bloemendaal aan Zee. Voor
degenen die niet via het Circuit zijn gegaan, maar bij de rotonde rechtdoor, komen
halverwege een lekkere patatkraam tegen. Met de Belgische vlag. Belgische frieten..
Als u daar een patatje neemt, komt u misschien de Wethouder van Toerisme in
Zandvoort tegen, die vindt het ook lekker om daar een patatje te eten.

U gaat gewoon rechtdoor tot aan het nieuwe appartementen hotel met het koperen dak
(mooi hè). Daarachter is een restaurantje Het Eindpunt. Gezellige Zandvoortse mensen.
Als u daar klaar bent, gaat u de Zeeweg op.
Blijf die geruime tijd volgen. Rechts ziet u dan de Watertoren. U komt bij een rotonde
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waar u rechtsaf slaat. U gaat over het spoor en volgt de weg naar beneden, de
Brouwerskolkweg. Links passeert u een Restaurant en een meertje. Bij de richtingaanwijzer met Kraantje Lek erop, gaat u rechtsaf. Weg volgen tot aan Kraantje Lek, uw
Als u uitgerust bent en even lekker heeft gezeten of misschien wel de heen route heeft
gelezen met het verhaaltje over Kaantje Lek en het Visserspad. U vertrekt weer in de
richting waar u vandaan kwam. Bij de richtingaanwijzer met Kraantje Lek erop gaat u
rechtsaf. Nu zijn er 2 routes.
Route 1: De weg buigt licht naar links. Aan uw rechterhand na ongeveer 100 m. is er
een soort sloot, de Brouwersvaart. Daar gaat u het Houtmanpad op. Deze weg volgen.

U blijft het water links van u houden. U passeert 3 witte bruggetjes, ga de Randweg
onderdoor. Blijf pad volgen, onder de spoorbrug door. Gewoon het grachtje blijven
volgen. U komt dan bij een druk kruispunt met stoplichten. U steekt de brug over en
gaat linksaf langs het water, de Zijlvest. Bij het Wapen van Bloemendaal aan uw
rechterhand, gaat u rechts de Zijlstraat in. Blijf deze straat volgen tot aan de Grote
Markt. Eenmaal op de Grote Markt steekt u schuin rechts over. Ga de Grote Houtstraat
in, op de hoek is een Café Restaurant Doria. Vroeger was dit een veilinggebouw.
Meteen de eerste links, de Spekstraat in, dan eerste rechts, de Warmoestraat.

Route 2: Voor de fietsers is deze meer geschikt. Vanaf Kraantje Lek gaat u terug naar de
richting aanwijzer met Kraantje Lek erop. Rechtsaf. De weg naar links volgen langs de
Kerk van Overveen, rechtdoor, tot dat u links Restaurant Loetje hebt. Daar rechts de
Zijlweg in. Na ongeveer 100 m. is het Koffiehuisje. Vervolg de weg en steek de
Provinciale randweg over. Ga rechtdoor, licht naar rechts buigend, onder het spoor door
tot aan het stoplicht. Bruggetje oversteken, aan de overkant op de hoek zit Café het
Wapen van Bloemendaal. Ga rechtdoor. U bent dan weer op de oorspronkelijke route.
Voor fietsers is het misschien handig om daar linksaf te gaan. Langs het water, de
Zijlvest, totdat u weer na 100 m. bij een gracht komt, de Nieuwe Gracht. Daar gaat u
rechtsaf. Dan de 2e straat, Kruisstraat, in en rechtdoor. Bij de Hema oversteken en de
Barteljorisstraat in tot de Grote Markt. Schuin links oversteken op de hoek Café
Restaurant Doria, dit was vroeger een veilinggebouw. De Grote Houtstraat, in meteen
links, de Spekstraat in, 1e rechts de Warmoestraat in, daar vindt u Jacobus Pieck.
Voor uitgebreide informatie over deze omgeving etc. zie het verhaal vanuit Amsterdam.
Vanaf Jacobus Pieck zijn er 4 routes naar de Amsterdamse Poort.

1ste route: Jacobus Pieck uit rechts, 1ste straat rechts (Anegang) bij T splitsing links, de
Grote Houtstraat in. Rechtdoor oversteken bij V&D. Weg volgen tot aan de volgende
stoplichten. Voor de gracht links. Weg volgen totdat u bij het Spaarne komt.
Rechtsaf en links de ophaalbrug over. U kunt nu links langs het water of even verder
links het grachtje op. In beide gevallen komt u vanzelf in de Spaarndammerstraat, volg
deze tot aan de Amsterdamse Poort.
2e route: Jacobus Pieck uit rechts, 1ste straat (Anegang) links. Rechts de Kleine
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Houtstraat in. Rechtdoor, bij Café van Egmond oversteken. Volg de weg tot aan de
gracht met de stoplichten, links. Verder als route 1.

3e route: Als route 2 tot Café van Egmond. Echter nu links en direct rechts, pad op,
richting parkeer garage. Rechtdoor tot de gracht dan links. Verder als route 1 en 2.

4e route: Jacobus Pieck uit, links tot aan de Spekstraat, daar rechtsaf. Langs de
achterkant van de Sint Bavo. Ga bij Restaurant La Plume de Damstraat in. Bij het
Spaarne linksaf. Langs het water en het Teylers museum. Rechts het witte houten
bruggetje over. Direct links langs het water tot Koralensteeg, dan rechtsaf. U loopt dan
tegen de Amsterdamse Poort aan.

In alle gevallen gaat u richting De Koepel gevangenis. U passeert deze en gaat onder de
spoorbrug door. Bij de stoplichten, rechtsaf de Oudeweg op. Rechtdoor tot de P.T.T.
toren, die passeert u rechts. Steek de weg over. U gaat het recreatiegebied in. Het
parkeerterrein oversteken en het pad naar het meertje nemen. Rechts ziet u Restaurant
Sa Plaza. Bij mooi weer is het fantastisch daar. U bent nu ongeveer halverwege. Vanuit
Sa Plaza zijn er vele routes mogelijk. Na dit rustpunt, wat veel toekomst heeft, vervolgt
u uw route.
Gezamenlijke route: U kijkt recht vooruit, maar ook een beetje schuin rechts, het is niet
zo goed te zien. Rechts voor u op ongeveer 100 m. ligt een voetpad, dus even langs het
meertje het voetpad op, bij T splitsing einde voetpad.

Route 1: Rechtsaf langs en voorbij de boerderij. Bij T splitsing links het bruggetje over.
Na brug rechtdoor. U komt links langs weilanden en rechts langs de spoorbaan. Bij
boerderij Ettingen komen alle routes weer samen.

Route 2: Einde voetpad, T splitsing links. U loopt tegen molen de Veer aan, met zijn
eigenaardige molenaar. Leuk om gesprek mee aan te knopen. Rechtsaf weg volgen langs
Jachthaven v. Assem en 2 bruggetjes over. Na het 2e bruggetje weg naar links volgen.
Rechts heeft u 1 van de vele stellingen van Amsterdam. Bij T splitsing, Met rechts
spoorbielzen Molenaar en links een betonnen casco van zeilboot. Rechtsaf weg volgen.
Links passeert u een zijstraat. Rechts gaat u langs het water het dorp in. Langs de Kerk
weg volgen. Vlak voor de spoorbomen ziet u de volgende fortificatie van de stelling
van Amsterdam. Voor de spoorbomen linksaf. Bij boerderij Ettingen bent u op het
verzamelpunt van alle routes.

Route 3: Is gelijk tot spoorbielzen bedrijf (Molenaar), je kunt er trouwens ook alle
soorten rij platen huren. Nu linksaf richting Spaarndam. Weg enige tijd volgen. Voor
Spaarndam, of beter gezegd voor de huizen van Spaarndam. Rechts het
fietspad/loopbad op richting Spaarnwoude. Pad volgen, loopt een beetje naar links. U
ziet al de Stompe Toren. Weg volgen tot einde pad. Bij boerderij 20 m. naar rechts langs
ingang begraafplaats van de Stompe Toren en weg volgen tot aan T splitsing langs
Restaurant De Stal. Rechtsaf richting Halfweg Penningsveer. Weg volgen langs div.
vrijstaande huizen. Als de weg rechts afbuigt, gaat u links het voetpad/fietspad op,
richting Halfweg Haarlemmerliede.
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Einde pad bent u bij de spoorbaan en rechts bij boerderij Ettingen. Bij T splitsing links,
richting Halfweg. Er is dus nog een 4e route, dat is een samenstelling van de andere
routes.
Route 4: Na houten bruggetje van route 1, gaat u linksaf. U volgt de weg langs bielzen
bedrijf Molenaar en betonnen casco boot ligt. Dan route 3 volgen.

Vanaf boerderij Ettingen gaan alle routes weer gezamenlijk verder. U blijft de weg
rechtdoor volgen. Aan het eind gaat u een beetje rechts en daarna buigt de weg links.
Tussen de moerassen door tot boven op de dijk. Weg volgen, richting AmsterdamHalfweg. Weg volgen tot de spoorbomen. Nu zijn er weer een aantal mogelijkheden. Ik
wijs u er nog even op, dat als u de route vanuit Amsterdam leest, u alle
wetenswaardigheden te weten komen, waar de route langs loopt.
Dus nu vanaf de spoorbomen.

Route 1: Rechts, spoorbomen over, direct links. Langs de Haarlemmerweg, water over.
Links achter de huizen langs. Bij de 1ste straat links naar beneden, spoortunnel
onderdoor. Links aanhouden. Let op, dat u niet het parkeerterrein op gaat. Weg links
aanhouden, dan komt u bij Zijkanaal F Oost. Ga met de woonboten aan uw linkerhand
tot houten bruggetje, daarvoor rechts richting Amsterdam, LF 20 A.

Route 2: Nu spoorbomen over, rechtdoor langs Huize Turicum. Weg naar links volgen,
langs de woonboten. Einde weg naar beneden. Hier direct weg oversteken. Fietspad
rechts volgen. U bent in natuurgebied Spaarnwoude. Fietspad blijven volgen. U komt
langs de ingang van het paintball terrein en langs rode loodsen. Overigens ligt
daarachter de loods waar Heineken ooit vastgehouden werd. Let op, want bij de
volgende afslag staat geen bordje. Voor het woonwagenkamp, de Heining, gaat u rechts
het fietspad op, ligt in de bocht. Dit volgen tot aan het gemaal. Daar liggen allemaal
palingfuiken in het water. Voor het gemaal links, Ruigoord route nemen na gemaal
rechts, Ruigoord route tot aan T splitsing. Hier bent u weer op het gezamenlijke pad.
Er is ook nog een andere route. Die bestaat uit route 1 en 2. U volgt route 2 tot
halverwege Zijkanaal F Oost en de woonboten. Daar gaat u rechtsaf. Na ongeveer 80
m. gaat u weer rechts het houten bruggetje over. Daarna direct links en dan bent u op
route 1.

Na punt van samenkomst doen we nu de route vanaf het gemaal tot aan De Bretten.
Recht voor u ziet u een uitkijkpost boven op het duin. We maken even een leuk
omweggetje en komen dan op dit punt weer terug. U gaat dus niet meteen rechts, naar
De Bretten (tuinhuisjes). Rechts ziet u de volkstuintjes van de Groote Braak.
U gaat links Tijnmuiden op, het industrie gebied in. Aan het eind na ongeveer 200 m.
gaat u rechtsaf en direct links Dortmuiden in. Daar komt u tussen de dijken door, waar
de nieuwe weg komt te lopen van Schiphol naar de 2e Coentunnel. 1ste straat rechtsaf,
Scharrenburg. U komt langs de nieuwe Heineken vestiging. Aan de overkant op de hoek
vindt u de kartbaan van Michel Bleekemolen. Blijf een beetje hangen, want er valt veel
te zien. Het is bovendien een fantastisch kinder speelparadijs!
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Gaan we terug naar het pad met de uitkijkpost erop en de mooie glijbaan. Rechts
tuinhuisjes park de Groote Braak. We gaan daar het pad op richting Amsterdam.

Deze volgt u geruime tijd tot bij het viaduct. Voor het viaduct gaat u links richting
Spaarnwoude Halfweg (wit bordje met rode letters). Deze volgt u tot de rotonde.
Steekt u over, dan gaat u tussen div. autobedrijven door. Links ziet u een Tango
benzinestation.

Daar vandaan gaan we weer richting Amsterdam. Langs allerlei grote winkelbedrijven
met o.a. Kwantumhallen, tot aan de straat Stapelswestpoort dit is de straat met het
grijze gebouw, rechtsaf. Hier ziet u weer de ingang van het natuurgebied. U gaat het
pad op en volg het bordje centrum, tunneltje onderdoor, weg naar links volgen. U gaat
dan parallel aan de Haarlemmerweg tot aan de Seineweg. Links liggen de
Volkstuinhuisjes, van het complex De Bretten. Bordjes centrum blijven volgen. Steek
de weg over, ga rechtdoor. Links DWS en Turkyumspor sportvelden. Voor de fietsers is
het beter om voor gebouw met lichtoranje steentjes linksaf te slaan en dan de 1ste
rechts, Arlandeweg op.
Voor de lopers is het gewoon rechtdoor. Ook de fietsers steken de Radarweg en
Krimpweg over. De lopers gaan dus nog langs het water tot Regus gebouw. Voor het
gebouw gaat u links. U bent dan op de Kingfordweg. Het grijze gebouw recht voor u is
het Belastingkantoor. De fietsers gaan rechtdoor het viaduct onderdoor, de lopers gaan
dus rechtsaf, het viaduct onderdoor. Na het viaduct bent u in Sloterdijk.

Misschien weet u het niet, maar Sloterdijk was vroeger een zelfstandige gemeente, nu
onderdeel van Amsterdam (deelraad). Direct na viaduct links weg volgen. De weg buigt
naar rechts. Aan uw linkerkant passeert u een viaduct voor het overige verkeer. U gaat
rechtdoor langs de ingang van alweer een volkstuintjes complex. Rechtdoor tussen 2
boomstammen door. Weg volgen langs spoorbaan. Let op, er is een fietspad en een
voetpad. 1 van de 2 paden volgen tot u weer in het Westerpark bent. Als u tijd en zin
heeft, is het leuk om daar nog even rond te hangen. Deelraad Westerpark heeft van dit
voormalige Gasunie terrein een cultureel park gemaakt. Er is van alles te beleven en te
zien, gun uzelf even de tijd. Als u eruit gaat, ziet u aan de overkant De
Haarlemmerpoort die passeert u rechts. Na de stoplichten, brug oversteken. Dan het
Haarlemmerplein oversteken. Dan komt u in één van de leukste en meest gevarieerde
winkelstraten van Amsterdam. Als u geen zin in winkelen heeft, ga dan naar rechts bij
de Amro bank op de hoek, tot aan de Brouwersgracht. U gaat dan links de
Brouwersgracht op. U komt dan langs allemaal prachtige verbouwde pakhuispanden,
wel duur. Blijf de gracht volgen tot aan de Singel. Bij de sluizen gaat u linksaf en bij de
volgende brug rechtsaf. Als u de winkelstraat hebt gevolgd en genoeg boodschappen
hebt gedaan, komt u aan het eind van de straat bij de Haarlemmersluis. Deze steekt u
over en u gaat de Nieuwedijk op. Bij het zebrapad links de Martelaarsgracht op, tot aan
de hoek bij Café Karpershoek. Daar hebben ze het bordje met de zin” koffie staat klaar”
verandert in “ altijd verse koffie”, omdat de mensen zeiden, dat de koffie wel oud zou
zijn als hij nu al op staat.
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Steek de weg over naar rechts. Op de hoek na ongeveer 100 m. heeft u het Victoria
Hotel rechts van u. Steek de brug over en volg de weg naar links, dan ziet u aan uw
rechterhand het NH Barbizon Palace Hotel. Rechts van dit Hotel is de Zeedijk daar
moet u in. Weg rechtdoor volgen tot u na 100 m. aan uw rechterhand CasablancaVariété hebt. Eindpunt Neem uw welverdiende medaille in ontvagst.

Casablanca Variété
Zeedijk 24
1012 AZ Amsterdam
020 - 625 5685 / 0651 - 053 604

www.casablanca-amsterdam.nl

Casablanca Variété is het
enige circuscafé in Europa,
waar alle Europese circusmensen elkaar ontmoeten. Alles in deze
sfeervolle ruimtes ademt circus & variété. De wanden en
vitrines hangen vol met kleurige circusfoto's, affiches en
attributen van beroemde circusartiesten.
Casablanca Variété
Zeedijk 24
1012 AZ Amsterdam
020 - 625 5685 / 0651 - 053 604

www.casablanca-amsterdam.nl

Sinds 1982 dé beroepsopleiding voor Visagie
en Haarstyling
Ook geven wij 1-daagse
visagie workshops
Bel voor meer informatie
020-6243009 of kijk op
onze website
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