Fietsroute ‘Boeren, burgers, buitenlui’
Een fietsroute tussen Diemen en Amsterdam, door afwisselend stedelijk- en landelijk
gebied (zie bijbehorende plattegrond)
Onderweg passeert u verschillende gemeentelijke-, provinciale- en rijksmonumenten.

Startpunt: Verenigingsgebouw Historische Kring Diemen (Burgemeester
Bickerstraat 46B)
Een paar woorden vooraf
‘Boeren, burgers en buitenlui’: in die volgorde inderdaad. Want eerst waren er
boeren en pas toen er steden ontstonden kwamen er burgers. En buiten die steden
had je dan nog ‘buitenlui’, een restcategorie waarmee meestal geen boeren werden
bedoeld maar mensen, die op een andere manier buiten de steden de kost
verdienden. Vaak in dorpen zoals winkeliers, ambachtsmannen, schoolmeesters of
vissers. Maar ook kon het gaan om mensen zonder een vaste woon- of verblijfplaats,
zoals schippers, marskramers, scharenslijpers of…. kwakzalvers en waarzeggers.

Van het oude boerendorp dat Diemen ooit was, is helaas niet zo heel veel meer over.
Ooit telde Diemen zo’n vijftig boerderijen, nu nog maar een of twee. Waar eens
koeien graasden staan nu allerlei woonwijken. Maar op een aantal plaatsen is toch
nog wel wat terug te vinden van het vroegere boerendorp, zoals u tijdens de
fietstocht zult kunnen zien.

Start met de rug naar het gebouw rechtsaf richting het winkelcentrum, aan het eind
van de Burg. Bickerstraat rechtsaf over het Wilhelminaplatsoen, voorbij de kruising
linksaf via de Pr. Mauritslaan naar de Ouddiemerlaan.

Ouddiemerlaan
De Ouddiemerlaan dateert al van vóór 1226 (oudste vermelding van Diemen) Het
was een zgn. heerweg en liep van Amsterdam over de Diemerzeedijk via de
verdwenen buurtschap Jaap Hannes (ter hoogte van de Schellingwouderbrug) door
Diemen helemaal door naar Ouderkerk.
Al vanaf ca. 1200 werd er langs de Ouddiemerlaan gewoond. Vanaf de weg werden
afwateringssloten gegraven. Oorspronkelijk ontgonnen voor gemengd agrarisch
gebruik, was het land na verloop van tijd, door bodemdaling en daarmee
samenhangende “vernatting”, alleen nog maar geschikt voor de veeteelt. Van Ollefen
beschrijft de bevolking in 1795 als “karnemelkboeren” die hun produkten in
Amsterdam uitventen.

Rembrandt kwam hier regelmatig op zijn wandelingen rond de stad en maakte
schetsen van de omgeving. Als je goed oplet zijn er nog een paar plekken (in
Diemen Noord) waar je je kunt voorstellen wat hij hier zag en tekende.
Nog in de jaren ’50 stond langs de Ouddiemerlaan stond na pakweg iedere honderd
meter een boerderij, maar tussen 1960 en 1990 veranderde het landelijke beeld
volledig met de toenemede verstedelijking. Menig Amsterdammer die hier ooit in zijn
vrije tijd kwam voor de rust en de ruimte -of de (karne)melk- streek toen permanent in
Diemen neer in één van de nieuw gebouwde woningen.
Bij de Ouddiemerlaan rechtsaf, deze volgen tot voorbij de spoorwegovergang.

Joodse begraafplaats
Direct ten noorden van de spoorwegovergang ziet u de beheerderswoning die hoort
bij de daarachter gelegen begraafplaats van de Nederlands Israëlitische Gemeente.
Heel erg oud is de joodse begraafplaats in Diemen in feite niet. Het oudste gedeelte
werd in mei 1914 ingewijd. De Diemense begraafplaats was de opvolger van de veel
oudere, maar geheel vol geraakte joodse begraafplaats Zeeburg, bij het huidige
Flevopark. In de jaren ’50 zijn er vanwege de aanleg van de Schellingwouderbrug
een groot aantal graven van Zeeburg onder rabbinaal toezicht naar Diemen
overgebracht.

Volgens een ruwe schatting telt de Diemense begraafplaats nu zo’n 13.700 graven.
Ook zijn op de Diemense begraafplaats de urnen geplaatst met de as van de tijdens
de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp Westerbork gestorven en daar,
tegen hun eigen geloofsopvattingen in, gecremeerde joden.
Fiets verder langs de Ouddiemerlaan om voorbij viaduct van de A1 - bij de kruising
met de Diemerpolderweg- de weg (voorzichtig!) over te steken. Hier begint de
woonwijk Diemen Noord.
Fiets tussen de paaltjes door en stap even af op het pleinje in Oud Diemen.

Oud Diemen

Hier bevindt u zich in de kern van het boerendorp, dat Diemen eens was. De eerste
boerderijen stonden hier al eind 11e eeuw. Vanaf circa 1200 ging men handel drijven
met de eerste Amsterdammers. De vondst van een muntje bewijst de overgang van
ruilhandel naar een markteconomie in Diemen. Maar men kwam ook in/uit verre
oorden: bij archeologisch onderzoek werd een een tinnen pelgrimsampul uit het
einde van de 12e eeuw gevonden, die kon worden toegeschreven aan de Engelse
bisschop St. Thomas Beckett (1117-1170). Een bewoner of bezoeker van Oud
Diemen kon zich indertijd kennelijk een bedevaart naar Canterbury veroorloven!

Oud Diemen ontwikkelde zich vervolgens tot het centrum van het dorp, met de kerk,
het Schoolhuys en het Regthuys dat tegelijkertijd als gemeentehuis, herberg en
rechtbank dienst deed.
(Het huidige centrum van Diemen is pas in de 17de eeuw tot ontwikkeling gekomen
dankzij de trekvaarten die de stad Amsterdam liet graven naar Muiden en naar
Weesp. De brug over die vaart werd Diemerbrug genoemd en daar ontstond zoveel
handel en bedrijf, dat de kern Oud Diemen overvleugeld werd en sinds ca. 1800 in
verval raakte).
Om u heen kijkend ziet u:
Het Regthuys (Ouddiemerlaan 158)
Tussen 1550 en 1800 fungeerde dit perceel achtereenvolgens als herberg (met
faciliteiten voor de Diemense rechtbank, gevangenis en gemeentehuis) en woonhuis.
Boerderij Vredehof (Ouddiemerlaan527-529)
De twee woningen Ouddiemerlaan 527 en 529 vormden vroeger samen boerderij
Vredehof. Het land van deze boerderij strekte zich vroeger uit tot aan de ringsloot
van de drooggemalen Diemer- of Watergraafsmeer. Het pand is tot 1971 als
boerderij in gebruik geweest.
Ouddiemerlaan 535
Vanouds een pand vol bedrijvigheid: in de 18e eeuw verkocht de boerin als “klijne
kramer” zout en zeep en als “uitslijtster” azijn. Het voorhuis was verder in gebruik als
“klijne tapper”, een buurtkroegje waar alleen bier en brandewijn mocht worden
geschonken.
Eind 19e eeuw begon de toenmalige bewoner hier opnieuw een winkeltje: in snoep
en kruidenierswaren. De bekende Amsterdamse fotograaf Jacob Olie maakte er in
1891 een foto van.

Begraafplaats “Gedenk te Sterven”(aan het eind van het doodlopende straatje)
Van de 15e eeuwse Mariakerk die ooit op deze plaats heeft gestaan, getuigt de nog
zichtbare fundering. Uit onderzoek blijkt dat er een nog ouder (kleiner)
kerkgebouwtje met kerkhof moet zijn geweest. Er is nl. een gedeelte van twaalfdeeeuws grafveld aangetroffen met een houten kistgraf, een begraving zonder kist, een
boomkistgraf (gemaakt van een uitgeholde boomstam), fragmenten van een stolpgraf
(bestaande uit gestapelde blokken tufsteen) en een gesloten zandstenen sarcofaag.

Het fietspad vervolgend over de Ouddiemerlaan is even verderop links in het groen
nog één boerderij te herkennen.

Zeldenrust
De boerderij wordt voor het eerst vermeld in 1626. De boerderij werd toen
beschreven als “een huys ende werff, berch ende camer”. De terp waarop de
boerderij staat was echter al veel eerder, al aan het eind van de 12e eeuw, bewoond.
Van de 17e eeuwse situatie is een pentekening bewaard gebleven van een anonieme
tekenaar.

Tot ca. 1970 bleef het een boerenbedrijf met koeien, varkens, schapenen kippen. Bij
de boerderij hoorde ook land aan de overkant van het verderop gelegen Amsterdam
Rijnkanaal. De bewoners moesten met hooiwagen en al met de pont naar de
overkant.
Fiets nu door over de Ouddiemerlaan tot de kruising met het Amsterdam Rijnkanaal.

Veerhuis
Waar de Ouddiemerlaan nu eindigt in een T-splitsing bij het Amsterdam-Rijnkanaal,
liep hij vroeger helemaal door naar Outersdorp, een nu niet meer bestaand gehucht
aan de Diemerzeedijk voorbij het Nieuwe Diep.
Eind 19e eeuw werd het Merwedekanaal -nu Amsterdam Rijnkanaal- gegraven,
waardoor de eeuwenoude weg werd doorsneden. De verbinding werd in stand
gehouden door een pont.

De woning op de hoek van de Ouddiemerlaan en de Kanaaldijk werd door
Rijkswaterstaat gebouwd en in 1893 in gebruik genomen als dienstwoning voor de
pontwachter.

De pont werd later vervangen door een wagenveer.
Deze werd aangedreven door een dieselmotor en reed via een ketting op een wielas
over een spoorrails die op de bodem van het kanaal lag. Eind jaren ´60 van de vorige
eeuw werd de veerdienst opgeheven. Nu is de verbinding met de Diemerzeedijk
weer in ere hersteld door de bouw van de Nesciobrug.
Banpaal
In de tuin van het voormalige veerponthuis aan de Kanaaldijk staat een zwarte,
gietijzeren grenspaal met het stadswapen van Amsterdam. De tekst op de paal luidt:
“KOM DER GEMEENTE AMSTERDAM”. Oorspronkelijk stond hij aan de overzijde
van de Kanaaldijk en wees de (losse) richtingpijl de andere kant op. Hij markeerde de
gemeentegrens zoals die in 1896 werd vastgesteld. Dit gebeurde nadat de gemeente
Diemen een gebied, dat zich uitstrekte tot en met het Nieuwe Diep, voor ƒ 37.500
had verkocht aan Amsterdam.
Ga rechtsaf de Kanaaldijk op.
De Kanaaldijk kruist vervolgens het water van de Diem. Hier treft u een imposante
sluis aan.

De Diem
Bij deze keersluis kruist u het water van De Diem, een veenriviertje dat uitmondde in
de Zuiderzee (te vergelijken met de Rotte van Rotterdam, de Schie van Schiedam, of
de Edammer Ee). Net als bij al die andere veenriviertjes streken op de oevers
daarvan zo vanaf het jaar 1000 of 1100 de eerste kolonisten neer, die het land achter
de oevers gingen ontginnen. Dat begon in Diemen in de 11de eeuw op de oostelijke
oever, want die eerste Diemenaren kwamen waarschijnlijk vanuit Muiden hierheen.
En op die oostelijke oever loopt nu de Overdiemerweg, in feite de oudste weg van
Diemen.
Fiets door tot de kruising met de Overdiemerweg.

Transformatorzuil
Op de kruising Overdiemerweg/Kanaaldijk staat een van de laatste bewaard
gebleven originele ‘peperbussen’. Dit type transformatorzuil werd in 1911
geconstrueerd voor de Gemeente Electriciteitswerken van Amsterdam. De
cilindrische zuil met een deur werd vervaardigd van gewalst plaatstaal. Dankzij lagers
en wieltjes kan de mantel vrij rondgedraaid worden zodat werkzaamheden aan de
installatie goed kunnen worden uitgevoerd.

Sla rechtsaf de Overdiemerweg in en fiets tot bij boerderij Jacht en Vislust (hoek
Hooiweg).

Overdiemen/Hooiweg
Rond het jaar 1100 vestigden zich de eerste boeren op de oever van het riviertje de
Diem. Voor de afwatering van het drassige, maar toen nog veel hoger gelegen land,
werden sloten gegraven. Daardoor ontstonden kavels, die tot op de dag van vandaag
bewaard zijn gebleven. De toen gebouwde boerderijen zijn in de loop der eeuwen
telkens weer door nieuwere en grotere vervangen.
Overdiemen kende daarnaast een vissersnederzetting, waar zelfs walvisvaarders
gevestigd waren. Er waren ook nog enige scheepswerven, timmerwerkplaatsen etc.
gevestigd.
Ook stond er een kapel; na de Reformatie deed een boerderij dienst als eerste
Rooms-Katholieke schuilkerk van Diemen.
De Hooiweg vormde de verbinding met de Muidertrekvaart en de (oude)
Muiderstraatweg, vanouds de verbindingen tussen Amsterdam en het Gooi. Zij werd
o.a. gebruikt door katholieke kerkgangers uit de regio om de (schuil)kerk aan de
Overdiemerweg te bereiken.
Ondanks de komst van steeds meer (snel)wegen hangt hier nog een echt landelijke
sfeer. Ook qua natuur is het gebied, vooral het water en de oevers van de Diem,
belangrijk. Je treft hier nog waardevolle flora en fauna aan. Vooral de ringslang baadt
zich graag in het zonnetje langs de dijk.

Fiets linksaf over de Hooiweg dwars door de weilanden.
Draai aan het eind met een bocht de Fortdiemerdamweg richting IJburg op. U fietst
nu op de Uillanderbrug brug over het Amsterdam Rijnkanaal. Sla voorbij deze brug
linksaf (rechts ligt de Nuon centrale) de Overdiemerweg in. Verderop drie maal naar
rechts en u bereikt u boerderij de Zeehoeve (volg de borden)

De Zeehoeve
De Zeehoeve ligt in een kleine oude polder, de Diemerdammerpolder. Tot de 18 e
eeuw stond hier ook een molen die voor de afwatering zorgde. De langhuisboerderij
die nu bekend is als De Zeehoeve dateert uit ca. 1880. De Zeehoeve is een
zogenaamde kringenwetboerderij, gelegen binnen het schootsveld van fort
Diemerdam, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De Kringenwet eiste dat
bouwwerken in oorlogstijd snel konden worden gesloopt. De bovengrondse
constructie moest daarom van hout zijn.

Bijzonder aan de Zeehoeve is drijvende kelder; de gemetselde bak drijft op het
grondwater en beweegt dus verticaal met de grondwaterstand mee. De boerderij
bleef tot 1992 in bedrijf.
Nu huist er Diagnosecentrum de Zeehoeve, die jongeren met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt werkervaring biedt.
Vanaf De Zeehoeve is het maar een klein eindje(terug) fietsen over de Diemerzeedijk
naar fort Diemerdam

Fort Diemerdam
Diemen was strategisch van belang voor de bescherming van Amsterdam. Al tijdens
de 80-jarige oorlog vochten watergeuzen en Spanjaarden tegen elkaar op de
Diemerzeedijk.
In 1787 namen patriotten in Diemen stelling om Amsterdam tegen de Pruisen te
beschermen. In de 19e eeuw werden bestaande stellingen rondom Amsterdam,
waaronder die bij Diemerdam, verbeterd en werden nieuwe aangelegd. Deze Stelling
van Amsterdam is nu door de Unesco aangewezen als werelderfgoed.
Op Fort Diemerdam zijn wel troepen gelegerd geweest, maar verder dan oefeningen
is het niet gekomen. Jacob Olie bezocht het fort in 1895 toen er juist oefeningen
plaatsvinden waaronder de installatie van een artilleriestelling.

Het fortterrein zelf is elke dag vrij toegankelijk. Horecapaviljoen Puur op het terrein is
alleen op zondag vanaf 12.00 uur open voor publiek. Andere dagen is het een
populaire locatie voor bruiloften en andere bijeenkomsten.

Verder fietsend over de Diemerzeedijk passeert u, iets voorbij het fort, opnieuw een
sluis; dit keer een kleine, maar wel een met grote historische betekenis.

De Diemerdammersluis
De inundatiesluis/spuisluis de Diemerdammersluis is omstreeks 1400 gebouwd. De
sluis was van oudsher onderdeel van een 12e-eeuwse Zuiderzeedijk, die het
achterliggende land moest beschermen tegen de Zuiderzee. Zij kon echter ook in
tijden van oorlog als inundatiesluis worden gebruikt. Dat ter bescherming van de sluis
bij Diemerdam verdedigingswerken werden aangelegd -het huidige fort en zijn
voorlopers- markeert strategisch belang van deze plek.
Dit najaar voert het Hoogheemraadschap hier werkzaamheden uit in het kader van
de noodzakelijke dijkverbetering. De strijd tegen het water blijft actueel. Gelukkig is
het mogelijk gebleken de Diemerdammersluis daarbij te behouden.
Aan de andere kant van de Diemerdammersluis begint het grondgebied van
Amsterdam. Volg de Diemerzeedijk.

De Diemerzeedijk
De Diemerzeedijk is de zeewering die Diemen vanaf de 13e eeuw moest beschermen
tegen het water van de Zuiderzee.

Al in de 15e eeuw was de dijk aan de zeezijde voorzien van een houten “paalwerk”,
maar in de 18e eeuw werden de paaldijken zo aangetast door de paalworm dat men
overging op het gebruik van steen. De dijk is verschillende keren doorgebroken.
In de 2e helft van de vorige eeuw is de Diemerzeedijk sterk vervuild geraakt door het
verbranden van chemisch afval. Na een grondige sanering is het gebied nu als
recreatief natuurgebied aangelegd: Diemerpark. Zowel voor Diemenaren als voor
Amsterdammers, voor natuurliefhebbers als sporters, is het hier heerlijk toeven.
Blijf ook voorbij het Diemerpark de Diemerzeedijk volgen tot voorbij de kruising met
de A10. Iets verderop aan uw linkerhand ziet u het Gemeenlandshuis.

Het Gemeenlandshuis
In 1727 verrees dit gebouw op de plaats van de oude herberg 'daar de jager
uithangt', waar al sinds 1609 door het hoogheemraadschap werd vergaderd. De

gevelsteen uit de herberg is in de oostelijke zijmuur van het Gemeenlandshuis
gemetseld. Het Gemeenlandshuis, dat vrij uitzicht had op de Zuiderzee, werd door
het bestuur van het waterschap gebruikt als vergaderruimte en uitvalsbasis bij
dijkbewaking.

De hoogheemraden konden er overnachten en de inwonende opzichter was ook
kastelein voor de heren van het bestuurscollege.
Kort na de oplevering van het hoofdgebouw verrezen een koetshuis en een stal
achter het gebouw, waardoor een symmetrische tuinaanleg werd gerealiseerd alsof
het een voorname buitenplaats betrof.
Sinds 2008 is Het Gemeenlandshuis in bezit van Vereniging Hendrick de Keyser Nu
kan op de bel-etage worden getrouwd en delen van het huis kunnen gehuurd worden
voor culturele bijeenkomsten, vergaderingen en recepties.
Vervolg uw weg over de Diemerzeedijk. U passeert Camping Zeeburg (rechts). Daar
vlak voorbij gaat u onder de brug door rechts met de trap omhoog om het Amsterdam
Rijnkanaal over te steken richting Centrum. Fiets aan de overkant van het kanaal
direct rechts de trap naar beneden. Beneden aangekomen gaat u bij de rotonde
schuin links de Zeeburgerdijk op (voetpad-fietsen toegestaan). Even verderop staat
Herberg Zeeburg.

Herberg Zeeburg
De herberg werd in 1675 gebouwd op destijds nog Diemens grondgebied nabij Fort
Zeeburg.
Bij de herberg konden schepen aanleggen aan de zogenaamde "Mosselsteiger". Er
ontstond een levendige handel in vee, dat er werd ontscheept en soms vetgemest,
en in vis. Het huidige aanzien kreeg de herberg in 1766.

In 1887 verdween de veehandel naar de toen nieuwe Veemarkt. In 1896 kwam de
herberg door annexatie van het grondgebied van Diemen, voor de bouw van de
Indische buurt, op Amsterdams grondgebied te liggen. Tot 1915 bleef het gebouw als
herberg in gebruik.
Daarna werd het gebouw onderdeel van het Gemeentelijk Quarantaine Station
samen met een villa en een tiental barakken. In de jaren dertig kwam het complex,
en dus ook de herberg, leeg te staan. In de barakken werden toen vluchtelingen
opgevangen.
Na 1945 werd in het complex het Noodziekenhuis Zeeburg gevestigd; de herberg
werd het kantoor. In 1975 werd het noodziekenhuis overbodig en verdwenen de
barakken. De vroegere herberg bleef echter gespaard en bestaat nog steeds. Het is
het oudste gebouw van de Indische Buurt.
U vervolgt de Zeeburgerdijk. Bij de Molukkenstraat slaat u rechtsaf. U volgt de
Veelaan. Aan het eind gaat u linksaf de Cruquiusweeg in; ter hoogte van de poort
naar het voormalige veemarktterrein (tussen nrs 46 en 48) bevindt zich Museum
Perron Oost, het eindpunt van deze fietstocht.

Veemarkt/Perron Oost
Van 1877 tot 1980 lag hier het werkterrein van de veemarkt. Het terrein kreeg een
grotendeels symmetrische inrichting waarbij de hoofdingang met poort in het midden
van de Cruquiusweg lag (tussen de nrs. 46 en 48). De hoofdingang wordt aan
weerszijden geflankeerd door een groot en een kleiner woonhuis (o.a. voor de
marktmeester). Direct voorbij de hoofdingang ligt een groot centraal plein met aan de
zuidzijde de karakteristieke kantine met klokkentoren, dat het meest rijk
vormgegeven gebouw van het terrein was en is.Op de zuidwesthoek is de
quarantainestal behouden gebleven, evenals de woning van de waagmeester op de
zuidoosthoek.

Perron Oost
Tegenover de hoofdingang van het veemarktterrein verwijst het oude laad- en
losperron van het spoor dat naar de veemarkt liep ook naar dit verleden.
Het is alweer bijna 25 jaar geleden dat Joep van Lieshout dit perron met
opzichtershuisje van de ondergang redde. De Rotterdamse beeldend kunstenaar en
ontwerper plaveide het voormalige perron met kasseien en beplantte het met twee
rijen parasolplatanen, wat het platform een uitstraling geeft van een ouderwets
statige laan. Een wagon zonder lading liet hij achter op een origineel stuk spoor met
een lengte van ongeveer 100 meter.

In 2008 kwam Museum Perron Oost in het opzichtershuisje van 6 vierkante meter; dit
is wellicht het kleinste museum ter wereld. De bijna honderdvijftigjarige geschiedenis
van het Oostelijk Havengebied staat hier centraal, met wisseltentoonstellingen die de
verhalen tot leven brengen van veehandelaren, slechters, koopvaarders, emigranten,
vluchtelingen, jonge delinquenten, krakers en stadsnomaden, die hier allen hun
sporen nalieten.

Terug naar Diemen: Vanaf hier kunt u dezelfde route terug nemen tot voorbij het
Gemeenlandshuis. Als u vervolgens de Nesciobrug oversteekt komt u via de
Ouddiemerlaan weer in het centrum van Diemen.
Alternatief: een klein stukje terugfietsen (Cruquiusweg,Veelaan); over het
Lozingskanaal rechtdoor via Molukkenstraat, linksaf bij Archimedesweg (voorbij
spoor), 2e rechts Galileiplantsoen-wethouder Frankeweg, en tot slot linksaf over
Middenweg terug naar Diemen.

