
Routebeschrijving Lentemarathon 
De start en finish bij parkeerterrein AV Startbaan, Startbaan 1a, Amstelveen 

Als je op het parkeerterrein bent sla dan linksaf en volg het fietspad. Deze maakt een bocht naar links. Sla na 

de bocht rechtsaf en ga onder het fietstunneltje door.  Sla hierna direct weer rechtsaf. Aan het einde 

rechtsaf. Vervolg dit fietspad door tunneltje en aan einde linksaf richting Parlevinker. Het fietspad maakt een 

bocht naar rechts gevolgd door bocht naar links. Vervolg totdat je bij Molenslootpad komt en ga daar linksaf 

(iets voor km2). Vervolg en bij kruising rechtsaf, direct daarna maakt fietspad bocht naar links. Je komt langs 

golfbaan. Aan einde naar links, ga direct daarna 2x rechts (Langs de Akker) en vervolg tot de Amstel, ga daar 

naar rechts. Vervolg de (gewone) weg langs de Amstel tot iets na km11 (als je de N201 bent gepasseerd 

(tunnel) en ga naar rechts (gewone weg). Bij 2de kruispunt rechtsaf naar de Bovenkerkerweg.  Ga onder de 

N201 door en maak dan bocht naar rechts. Vervolg dit fietspad. Ga aan het einde linksaf (Middenweg) en 

vervolg deze weg (welke overgaat in een fietspad). Ga bij Nesserlaan naar links over weg en sla rechtsaf na 

350 m. Steek dan de weg over (Galjoen), vervolg het fietspad hierlangs. Ga na een rotonde bij een tunneltje 

linksaf (km18.3). Vervolg tot aan Winkelcentrum Middenhoven, ga linksaf en vrijwel direct daarna rechtsaf. 

Vervolg fietspad (langs trambaan), je ga via een tunneltje onder de Bovenkerkerweg door, ga rechtdoor en 

na een bruggetje ga rechtsaf op fietspad richting Amsterdam.  Je gaat iets verder weer door een tunneltje, 

aan einde linksaf. Fietspad vervolgen tot aan Zetterij, daar oversteken en linksaf. Ga door over fietspad, aan 

einde rechts/links en over Vierlingsbeeklaan. Aan einde links over Legmeerdijk.  Vervolg dit tot je bij groot 

kruispunt komt en ga daar rechtsaf richting Schiphol. Ga bij volgend kruispunt rechtsaf  richting camping 

Amsterdamse Bos. Dit fietspad maakt na 800m een bocht naar links. Dan op een kruising van fietspaden sla 

linksaf richting Schinkelbos. Dit is een wat slechter fietspad. Ga direct na een bruggetje naar rechts en 

vervolg route. Aan einde (bij een grote weg)  ga naar links richting Schiphol en vervolg fietspad voor 500m. 

Bij kruising steek weg over en neem linker fietspad. Dit maakt dan direct een bocht naar rechts  (situatie is 

wat onduidelijk). Fietspad maakt later bocht naar links. Aan einde (bij Ringvaart) ga naar rechts en direct 

daarna naar links (fietspad over het water onder de brug/weg door), aan einde links. Weg gaat onder 

snelweg door,  vervolg langs ringvaart voor 700m, bij kruising (met houten objecten links),  steek de weg 

over en ga rechtsaf het Amsterdamse bos in.  Vervolg pad, bij een vijfsprong ga rechtdoor over rechter pad 

welk verder naar rechts afbuigt, nadat je aan de linkerkant een klein speelweide/ bad gepasseerd bent ga 

dan bij een kruising linksaf richting speeleilanden. Aan einde hiervan (bij speelweide) rechtsaf, vervolg 

fietspad langs speelweide, ga over een brug en sla na 80m rechtsaf richting Amstelveen.  Vervolg dit fietspad 

tot aan einde (knooppunt vele paden) en ga dan rechtsaf (richting Amstelveen). Ga over een brug.  Bij 

volgend kruispunt linksaf over brug, na  200m (eerste kruispunt) linksaf richting sportpark. Fietspad maakt na 

600m bocht naar rechts. Vervolg voor 1 km en aan einde naar rechts. Het pad loopt nu langs de trambaan. 

Bij de Amsterdamse weg vervolgt  fietspad aan andere kant trambaan. Vervolg dit fietspad voor 3 km  (je 

gaat over de snelweg). Bij km 34 is het fietspad afgesloten, neem daar de omleiding. Bij einde omleiding naar 

links en weer links op de Zetterij .  Bij het kruispunt rechtsaf en vervolg fietspad die met bocht door tunneltje 

leidt. Sla vlak voor Rosa Spierlaan linksaf over fietsbruggetje, dan kom je weer langs trambaan. Direct na het 

winkelcentrum linksaf en bij fietspad weer rechtsaf. Vervolg en na tunneltje linksaf. Fietspad maakt bocht 

naar rechts, sla hierna af naar links door tunneltje. Fietspad maakt na 50m scherpe bocht naar links en dan 

flauwe bocht naar rechts. Aan einde naar links door tunneltje (km38) , dan weer naar rechts (je bent nu bijna 

bij het startpunt, maar er volgt nu een klein lusje naar het Stadshart). Aan einde linksaf en dan 1ste straat 

rechtsaf (Maarten Lutherweg) . Vervolg deze weg tot aan Johannes Calvijnlaan , ga daar linksaf en na 

fietsenzaak bij kruising rechtsaf de Lindenlaan op. Kruis de Bovenkerkerweg, neem fietspad welke dan bocht 

maakt naar links en weer naar rechts. Fietspad gaat door gebouw heen en daarna onder de snelweg door. 

Dan kom je na 50m op de Meander uit (je kijk tegen de Action aan). Ga daar naar links. Na 400m afslag naar 

rechts richting stadsplein en direct daarna naar links. Aan einde naar rechts (bij groot kruispunt). Vervolg 

fietspad langs de weg, onder de snelweg door (3x stoplichten). Steek bij ong km 41 de weg over en vervolg 

dit langs 2 rotondes tot aan Startbaan. Sla daar linksaf en je bent bij de finish.    


