
Je staat op het punt een speurtocht door Diemen te maken.
Dwars door de wĳ k die net is opgeknapt: Centrum West. 

SPEURTOCHT
Historische

SCAN DEZE QR-CODE 
OM DE AUDIOTOUR 

TE BELUISTEREN

Sjakie
Jopie

en
Sjakie

 -  Diemen dankzĳ  het riviertje de Diem zĳ n naam hee�  gekregen? 
De Diem loopt in het oosten van Diemen. 

-  Opgravingen verte� en ons dat er vanaf 1033 mensen vlakbĳ  de 
Diem kwamen wonen. Dat maakt Diemen bĳ na 1000 jaar oud!

-  Diemen is zo’n anderhalve eeuw ouder dan buurman Amsterdam. 
- Diemen telt zo’n 32.000 inwoners. 
-  Woon je in Diemen? Als je in Diemen woont én in Diemen bent 

geboren, ben je een Diemenees. Woon je in Diemen, maar ben je 
ergens anders geboren, dan ben je een Diemenaar. Wat ben jĳ ? 

-  De beroemde kunstschilder Rembrandt van Rĳ n kwam graag
 in Diemen schetsen.

WIST JE DAT?
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PUNT 1
Van Medenbach Wa� erplein

Blĳ f even staan in de buurt van de vuilnisba� en. Stinkt het? Vroeger 
rook het hier naar hooi, gras en paardenpoep. Diemen was een 
boerendorp en op deze plek stond een boerderĳ .
De kinderen liepen heel vaak langs het boerenerf op weg naar school. 
Want op de plek waar je nu staat was een grote hooiberg waar je vanaf kon glĳ den.
De boerderĳ  hee�  hier ongeveer 300 jaar gestaan. Pas in 1950 is het dit plein 
geworden. Het Van Medenbach Wa� erplein. Mooie naam vind je niet? De naam van 
een oud-burgemeester van Diemen: Jacobus Philippus van Medenbach Wa� er. 
Toen de straat in 2021 een nieuw riool kreeg, vonden de straatwerkers een heel 
oud muurtje onder de grond. Het is van de kelder van de boerderĳ  geweest! 

PUNT 2
Struikelstenen 

Dit zĳ n struikelstenen. Ze liggen er niet om je te laten struikelen. Maar  wel om je even 
stil te laten staan. Deze stenen zĳ n op drie ple� en in Diemen te vinden. Ze liggen voor 
de huizen waar tĳ dens de Tweede Wereldoorlog joodse families woonden.

Hier woonden vader, moeder en hun 7-jarige dochter. Ze werden uit hun huis weggevoerd door 
de Duitse beze� er en overleefden de oorlog helaas niet. En toch…bĳ  dit huis was er één lid van 
de familie niet thuis op het moment van de arrestatie. Hĳ  wist het land te ontvluchten en hee�  
de oorlog gelu� ig wél overleefd! Zĳ n naam is Alfred Israëls!

PUNT 3
Schoolpad 

Twee opa’s geleden zoals Sjakie zou zeggen (zo’n 120 jaar geleden dus) waren deze 
huizen er nog niet. Hier lagen weilanden met grazende koeien of schapen met 
daartussen slootjes. En die slootjes zĳ n er nog steeds! Nou ja, niet echt… Maar 
hun plek is nog duidelĳ k te zien! Zie je dat steegje tussen huisnummer 34 en 36? 
Dat was vroeger een sloot. En zo zĳ n er nog veel meer steegjes in de wĳ k die 
vroeger slootjes waren. 
‘Zu� en we één keer van zo’n ‘steegslootje’ afrennen, Diemo?’ 
‘Nou vooruit. Voorzichtig hè?!‘

Het weiland werd ongeveer een eeuw geleden een woonwĳ k. Het gras werd 
ingeruild voor stenen. De straten van Diemen werden gebouwd op houten 
heipalen. Zo konden ze niet wegza� en in de slappe bodem. De slootjes werden 
steegjes. Via die steegjes kon je nog lange tĳ d onder de straat doorkruipen. 
Een super spannende verstopplek! ‘Hoi slangen, spinnen en ra� en!‘ 

In de Tweede Wereldoorlog hebben mensen dit als schuilplek gebruikt.  

PUNT 4
Lunapark

Ben jĳ  wel eens in een pretpark geweest? Hoe zou jĳ  het vinden als je een pretpark in je straat had? Kĳ k eens goed naar de 
kleur van de dakpannen van de huizen tegenover je. Valt je iets op? De dakpannen hebben twee kleuren.

Daar waar de oranje dakpannen beginnen was vroeger de poort van het Lunapark. Het pretpark van Diemen! Met een renbaan 
voor paarden, steile wand rĳ den door motoren, draaimolens, le� er eten en drinken. Wat een feest! Het Lunapark hee�  helaas 
maar 2 jaar bestaan door de crisis in het land. Door de crisis hadden veel mensen geen werk en dus ook geen geld om aan leuke 
dingen te besteden.  

Op het infobord in de straat zie je een 
foto van de poort van het Lunapark! 

PUNT 5
Gooische moordenaar 
Raadhuisstraat

Is de tram al een keer langs gereden terwĳ l je door de straat liep? Schrik jĳ  als de tram 
voorbĳ  komt? Vroeger was je zeker geschrokken. De tram werd toen ‘de Gooische 
moordenaar’ genoemd! De Gooische moordenaar had een hele zware stoomlocomotief 
die alle ramen en deuren liet trillen. Het was zelfs zo erg dat een hotel dat daar stond is 
ingestort in 1911. Dat hotel heette Het Zwitsers hotel. Een hele de� ige plek waar reizi-
gers konden logeren. Zit je net aan je kopje thee, komt de tram voorbij… lekker dan.

Na het ongeluk dacht de burgemeester: ‘We zetten er geen nieuw hotel neer, maar 
we maken er een straat van.‘ En zo ontstond het straatje langs het Raadhuis: 
de Raadhuisstraat. Daar zijn de bewoners vandaag de dag vast heel blij mee!

Dit mooie gebouw was vroeger het gemeentehuis. Ook wel raadhuis genoemd. ‘Het belang-
rĳ ke mensen huis’ zoals Jopie het noemt. Hier werkte de burgemeester. En de dokter. En de 
politie! Handig zeg! 
Als je het steegje rechts van het gebouw in kĳ kt, dan zie je nog een gebouwtje. Het koetshuis! 
Daar parkeerde je niet je auto, maar je koets! 
Nu staat het gemeentehuis van Diemen op een andere plek. Je weet het misschien wel te 
liggen. Aan de Ouddiemerlaan, tegenover het winkelcentrum!

PUNT 6
Raadhuis

PUNT 7
Sint Petrus’ Banden, De Pastorie en Schuilkerk De Hoop
Hartveldseweg 25/24/23

   Sint Petrus Banden:
   De katholieke kerk van Diemen waar je aan het begin van de wandeling de toren al van zag!   

  De kerk is niet dom als je dat soms dacht. Dit komt uit het Latĳ n en 
  staat voor ‘Domus’ en dat betekent ‘Huis’. 

Pastorie: 
Hier woonde vroeger de pastoor van de Sint Petrus’ Banden kerk. Le� er 

dichtbĳ  je werk. Nu is het een plek waar veel gefotografeerd en ge� lmd 

wordt, want het is prachtig van binnen! En er wordt yogales gegeven!

Daarnaast staat schuilkerk De Hoop: 
De Hoop is in 1786-1787 gebouwd en was vroeger de katholieke kerk van 
Diemen. Het gebouw mocht er aan de buitenkant a� een niet als kerk uit-
zien, want in Nederland stond toen de protestantse kerk bovenaan en daar 
waren strenge regels over. Daarom werd het een schuilkerk genoemd. Maar 
vanbinnen is De Hoop heel mooi.

Toen de Sint Petrus’ Banden kerk werd 
gebouwd rond 1900, mochten de bouwers 
wél zelf kiezen hoe deze eruit zou zien. 

PUNT 8
De Oude Smidse 

In de oudste straat vind je natuurlĳ k het oudste 
huis. Aan je linkerhand. Kun jĳ  hem vinden? 
In dit huis werkte de smid. En dat kun je nog 
een beetje zien.

Weet jĳ  wat een smid doet? Een smid maakt 
benodigdheden voor de bouw: spĳ kers, 
messen, maar ook hoe�  zers voor de paarden!

Weetje: één van de draaimolens uit 
het Lunapark werd verkocht en staat 

nu nog in de E� eling! 

Weetje: Wat maakt deze straat nou 
zo bĳ zonder? De Raadhuisstraat is 

eigenlĳ k ontstaan door een ongeluk.

Vanaf huisnummer 39 zie je aan je linkerhand mooie 

buur� uinen die de bewoners van de straat onderhouden. 

En achter de heg is de begraafplaats van de Sint Petrus’ 

Banden kerk. De kerk met die oranje toren. Op de hoek 

van de straat staat nog een kerk ‘De Ontmoeting’. Met, als 

het donker is, een groen lichtgevend kruis op de toren! 

De Sint Petrus’ Banden is een katholieke kerk en de 

Ontmoeting is een protestantse kerk. Je gaat naar de kerk 

die past bĳ  jouw geloof. Dat kan één van deze twee zĳ n, 

of een andere.

Loop naar punt 2. Steek over bij huisnummer 13 

en sla rechtsaf  de Schoolstraat in. Ga op zoek naar 

huisnummer 43 en let hier op de stoeptegels. 

Op naar punt 4. 

Via het Schoolpad naar de 

Jan Bertsstraat. Onderweg kom je 

basisschool de Octopus tegen, een 

huis met allerlei dierenbeelden én 

zul je weer struikelstenen zien. 

Kom met je rug voor Jan Berts-

straat huisnummer 25 staan. 
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Aan de overkant van het water ligt een veel nieuwere wijk, Diemen Zuid. Hier woont de burgemeester! 

Als je met je rug naar het water staat zie je drie bijzondere oude gebouwen naast elkaar. 

Op naar punt 5. Steek over en loop via de Johan van 

Soesdijkstraat naar de Raadhuisstraat! Sla rechtsaf  en 
blijf  bij huisnummer 3 even staan. 

Sla linksaf  de Hartveldseweg in en 
ga op zoek naar huisnummer 35.

Hoi! Wĳ  zĳ n Sjakie en Jopie. We wonen in Diemen. We kennen de 
mensen die bĳ  ons in de straat wonen, maar weten eigenlĳ k heel 
weinig over de rest van de buurt. Diemo de eend hee�  ons verteld 

dat we in een buurt wonen met een ‘schat aan verhalen’. 
Ga je mee op ontde� ingstocht? Kĳ k op de pla� egrond voor 
de route. Liever luisteren dan lezen, scan dan de QR-code op 

de kaart en volg de route via de audiotour. 
Let je goed op met oversteken? Veel plezier!!

START

Weetje: De Hoop is een plek geworden waar je 
concerten kunt bĳ wonen en zelfs kan trouwen! 

Wow! Je bent klaar! 

Heb je a� e vragen van de speurtocht ingevuld? 

Vond je het moeilĳ k? Of een ma� ie? Heel knap 

van je! Je mag nu je naam op het diploma ze� en.

Duik eens wat vaker in de geschiedenis van je 

eigen stad, wĳ k of familie. Er zĳ n nog zoveel 

meer ‘scha� en’ te ontde� en!

(Kruis aan, wanneer afgerond)

(Kruis aan, wanneer afgerond)

(Kruis aan, wanneer afgerond)

(Kruis aan, wanneer afgerond)

(Kruis aan, wanneer afgerond)

(Kruis aan, wanneer afgerond)

(Kruis aan, wanneer afgerond)

Welk jaartal staat er op de gevel?

Loop verder naar de hoek van de straat (net voorbij huisnummer 59) en blijf  hier staan. 

Welke kleuren hebben de dakpannen?

Welke drie le� ers staan er boven de ingang van de kerk?

Maak een sel� e met één van de 

drie gebouwen op de achtergrond. 

Post deze met #speurtochtdiemen 

en maak kans op het voorleesboek 

van Sjakie en Jopie!

Welke namen staan er op de struikelstenen?

De Hoop is een plek geworden waar je 
concerten kunt bĳ wonen en zelfs kan trouwen! 

Blĳ f even staan in de buurt van de vuilnisba� en. Stinkt het? Vroeger 
rook het hier naar hooi, gras en paardenpoep. Diemen was een 

De kinderen liepen heel vaak langs het boerenerf op weg naar school. 

buur� uinen die de bewoners van de straat onderhouden. 

de oorlog gelu� ig wél overleefd! Zĳ n naam is Alfred Israëls!

Schoolpad 

Twee opa’s geleden zoals Sjakie zou zeggen (zo’n 120 jaar geleden dus) waren deze 
huizen er nog niet. Hier lagen weilanden met grazende koeien of schapen met 
daartussen slootjes. En die slootjes zĳ n er nog steeds! Nou ja, niet echt… Maar 
hun plek is nog duidelĳ k te zien! Zie je dat steegje tussen huisnummer 34 en 36? 
Dat was vroeger een sloot. En zo zĳ n er nog veel meer steegjes in de wĳ k die 
vroeger slootjes waren. 

Steek de weg over en je komt in 

de straat van Sjakie en Jopie terecht. 

Burgemeester van Tienenweg. 

Welkom! 

Kom je even bĳ  het water kĳ ken? Wie weet zwemt Diemo voorbĳ  of één van zĳ n familieleden. Steek over en loop een stukje langs het water. Als Diemo voorbĳ  zwemt, zwaaien! 

Kom je even bĳ  het water kĳ ken? Wie weet zwemt Diemo voorbĳ  

IK
BEN EEN

DIEMENEES

EINDE

Loop naar punt 1 via de Ouddiemerlaan. De naam 
zegt het al: één van de oudste straten in Diemen! 

(Kruis aan, wanneer afgerond)

Nog geen genoeg van
Sjakie en Jopie? Het boek is o.a.

 te koop bĳ  Bruna (Diemerplein).
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