
Het Vuurlijnpad is een Glas & Land route.

Glas & Land is de naam voor een samenwerkings-
project van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn 
en Haarlemmermeer. Diverse deelprojecten beogen de 
duurzaamheid, leefbaarheid en economische vitaliteit van dit 
gebied te verbeteren. De aanleg van wandel- en fietsroutes is 
onderdeel van het uitvoeringsprogramma Amstelzone dat zich 
verder richt op aanplantingen van dijken, oevers, erven en 
voorzieningen voor watersport en recreatie.

Het Vuurlijnpad
rondwandeling, 17 km, 4 à 5 uur gaans

Aan het begin van het Vuurlijnpad, rondom het vroegere 
station Aalsmeer, is veel spoorgeschiedenis terug te vinden in 
de vorm van straatnamen, spoordijken en -haven. Tussen 1915 
en 1973 reden hier de treinen van de befaamde 
Haarlemmermeer-spoorlijnen. Verderop in het Oosteinde staat 
nog een vroeger stationnetje en tussen Amstelveen en 
Uithoorn nog een onverhard deel van de spoordijk, exclusief 
voor de wandelaar. Als klap op de vuurpijl de Stelling van 
Amsterdam, rond 1900 aangelegd in een 123 km lange 
verdedigingslinie rond de hoofdstad. Vanaf het Zijdelmeertje 
strekt zich tot aan de Westeinder De Vuurlijn uit, in Aalsmeer 
ook bekend als Geniedijk achter het schootsveld van de 
voouitgeschoven forten Kudelstaart, De Kwakel en Aan de 
Drecht. Met uitzicht op groene weilanden en akkers, 
blauwgrijze watervlakten en kassen.

Het is de bedoeling dat de grasdijk naast de geasfalteerde Vuurlijn- en Geniedijk- 
wegen t.z.t. ook opgenomen wordt in het parcours, voorzien van de nodige houten 
"overstapjes".

Praktische informatie

- Routemarkering: geel-rood-gele strepen, tegen de klok
   in bewegwijzerd
- Eten en drinken onderweg: Uithoorn, De Kwakel,
  Vrouwentroost
- Goede wandelschoenen noodzakelijk:
  oneffen, modderige spoorbaan en Hogedijk
- Honden verboden op onverhard deel spoorbaan.

Nog meer wandelen in Glas & Land

Deze route sluit aan op een andere gemarkeerde route:
- Lange-Afstand-Wandelpad (LAW) 7-1 Pelgrimspad
  Amsterdam-Den Bosch, 199 km, wit-rood.

Deze Glas & Land route maakt deel uit van 4 wandel-
routes (8 tot 17 km):
- het Polderspoorpad (vanuit Amstelveen), het Fortenpad
  (vanuit De Kwakel) en het Landscheidingspad
  (vanuit Kudelstaart).
De aanleg van deze route is mede mogelijk gemaakt door:

Bureau Lopende Zaken & Lizard Point, 9/2000     


