
Fietsroute Open Monumentenweekend 2017   
 
Fietsroute in het kader van het thema ‘Boeren, burgers, buitenlui (zie bijbehorende 
plattegrond). Tijdens de fietstocht passeert u gemeentelijke, provinciale en 
rijksmonumenten in Diemen èn Amsterdam waarvan er verschillende tijdens Open 
Monumentendag zijn opengesteld  
 
Een woord vooraf 
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 kunt zien.  
 

 
 

 Historische Kring Diemen (Burgemeester Bickerstraat 46B), deelnemer 
Open Monumentendagen 
Tijdens het Open Monumentenweekend geeft de tentoonstelling Boeren, burgers, 
buitenlui in het verenigingsgebouw van de Historische Kring Diemen een prachtig 
beeld van het agrarische dorp dat Diemen nog niet zo lang geleden was. Breng 
vooral een bezoek, want de tentoonstelling levert voor de fietstocht zeker -ook 
onverwachte-  momenten van herkenning op. 
 

 
 



Fiets - met de rug naar het gebouw- rechtsaf richting het winkelcentrum, aan het eind 
weer rechtsaf over het Wilhelminaplatsoen (waar zaterdag het jaarlijke Diemer 
Festijn nog in volle gang is), vervolgens na ca. 200 meter linksaf via de Prins 
Mauritslaan om uit te komen op de  Ouddiemerlaan. 
Ga rechtsaf de Ouddiemerlaan op, en volg deze bij de rotonde rechtdoor tot voorbij 
de spoorwegovergang.  

 Direct ten noorden van de spoorwegovergang ziet u aan de rechterhand de 
beheerderswoning van de achterliggende Joodse begraafplaats.  
Deze in 1914 aangelegde begraafplaats is een Rijksmonument.   
 

 
 
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 pleintje 
in Oud Diemen.  
 

Oud Diemen  
 

 
 
U bent in de vroegere dorpskern van Diemen beland, vandaar de naam Oud-Diemen.  
Om u heen kijkend ziet u o.a.: 
Het Regthuys (Ouddiemerlaan 158, tussen 1550 en 1800 herberg - met faciliteiten 
voor de Diemense rechtbank, gevangenis en gemeentehuis) en boerderij Vredehof 
(Ouddiemerlaan527-529, waarvan het land zich ooit uitstrekte tot de ringsloot van de 



Watergraafsmeer). Aan het eind van het doodlopende straatje rechts het 
gemeentelijk monument Begraafplaats“Gedenk te Sterven”, waar tot begin 19e eeuw 
de kerk stond.  
 
Het fietspad  vervolgend over de Ouddiemerlaan is even verderop links in het groen 
nog één boerderij te herkennen. 
 

Boerderij Zeldenrust   
Van de 17e eeuwse situatie is een pentekening bewaard gebleven van een anonieme 
tekenaar.  
 

 
 
Omdat bij de boerderij in de vorige eeuw ook land aan de overkant van het verderop 
gelegen Amsterdam Rijnkanaal hoorde, moesten de bewoners  met hooiwagen en al 
met de pont naar de overkant.  
 
Fiets nu door over de Ouddiemerlaan naar de plek waar deze pont ooit aanmeerde 
bij de kruising met het Amsterdam Rijnkanaal. 

 Veerhuis 

 
 
De in 1893 gebouwde woning op de hoek van de Ouddiemerlaan en de Kanaaldijk 
was de dienstwoning voor de pontwachter. Het veerponthuis en de banpaal in de 
voortuin zijn allebei aangewezen als Rijksmonument. 
 
Ga rechtsaf  de Kanaaldijk op.  
De Kanaaldijk kruist vervolgens het water van de Diem.  
 



 Hier treft u een imposante Keersluis aan (rijksmonument)  
 
Fiets door tot de kruising met de Overdiemerweg.  
 

Op de kruising Overdiemerweg/Kanaaldijk staat een van de laatste bewaard 
gebleven originele ‘Peperbussen’. Deze transformatorzuil, die dateert uit 1911, is 
een rijksmonument. 
 

 Sla rechtsaf de Overdiemerweg in en fiets tot bij de monumentale boerderij Jacht 
en Vislust (hoek  Hooiweg).  
Fiets voorbij de boerderij 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 (deelnemer open monumentendagen 2017) 
De Zeehoeve is een zogenaamde kringenwetboerderij, gelegen binnen het 
schootsveld van fort Diemerdam. De Kringenwet eiste dat bouwwerken in oorlogstijd 
snel konden worden gesloopt. De bovengrondse constructie moest daarom van hout 
zijn.  
 

 
 
Tijdens het Open Monumentenweekend is de Zeehoeve open voor publiek. Loop 
even binnen en bewonder de moestuin en de fruitboomgaard. Misschien kunt u zelfs 
een kijkje nemen in de bijzondere drijvende kelder!  
 
Vanaf De Zeehoeve is het maar een klein eindje (terug) fietsen over de 
Diemerzeedijk naar fort Diemerdam. 
 

Fort Diemerdam (deelnemer open monumentedagen 2017) 
Fort Diemerdam is onderdeel van de in de 19e eeuw ontwikkelde ‘Stelling van 
Amsterdam’(Unesco Werelderfgoed). Er zijn wel troepen gelegerd geweest, maar 
verder dan oefeningen is het niet gekomen. 



 
 

 
 
Het fortterrein zelf is elke dag vrij toegankelijk. Horecapaviljoen Puur op het terrein is 
alleen op zondag vanaf 12.00 uur open voor publiek.  
 
Verder fietsend over de Diemerzeedijk passeert u, iets voorbij het fort, weer een 
sluis. 
 

 De Diemerdammersluis is onderdeel van de 12e-eeuwse Diemerzeedijk, die het 
achterliggende land moest beschermen tegen de Zuiderzee. Zij kon in tijden van 
oorlog ook als inundatiesluis worden gebruikt.  
 
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.  
 

  
 
 
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 (deelnemer open monumentendagen 2017) 
Vanaf 1609 werd op deze plek vergaderd door het hoogheemraadschap.  



 
 
Sinds 2008 is Het Gemeenlandshuis in bezit van Vereniging Hendrick de Keyser. Het 
Gemeenlandshuis is tijdens de open monumentendagen te bezichtigen. 
 
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 (deelnemer open monumentendagen 2017) 
De eerste herberg werd hier in 1675 gebouwd op wat destijds nog Diemens 
grondgebied was.Ooit was hier een levendige handel in vee.  
 

 
 
In 1887 verdween de veehandel naar de toen nieuwe Veemarkt bij de Cruquiusweg.  
De vroegere herberg is het oudste gebouw van de Indische Buurt. Herberg Zeeburg 
is tijdens de monumentendagen open voor publiek. 
 
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 
 
 
 



 Perron Oost (deelnemer open monumentendagen 2017) 
Perron Oost ligt tegenover de hoofdingang van het vroegere veemarktterrein. 
Vroeger was hier het laad- en losperron van het spoor dat naar de veemarkt liep.  
In 2008 kwam in het opzichtershuisje Museum Perron Oost; dit is wellicht het kleinste 
museum ter wereld (6 m²). Tijdens de open monumentendagen is er de expositie 
‘Van heinde en verre’; ook zijn er rondleidingen over het veemarktterrein. 
 

 
 
 
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. 
 
Een alternatief: de Cruquiusweg uitrijden, linksaf de Panamalaan, rechtsaf de 
Zeeburgerdijk/Mauritskade, bij het Tropenmuseum links over de Linnaeusstraat en 
Middenweg terug naar Diemen (voorbij het Tropenmuseum rechts is de Muiderpoort 
nog te bezichtigen!)  



 


