
Weesp => Amsterdam: fietstocht van Stadhuis naar Stopera 

 
Beste fietser, 

Met veel plezier heeft een groepje enthousiaste Weespers deze fietsroute voor 
jou/jullie uitgezet. In het verleden maakten zij elk jaar een fietspuzzeltocht ter 
afsluiting van het schooljaar van één van de basisscholen in Weesp. Compleet 
met spelletjes onderweg en een BBQ op het schoolplein na afloop.  

Dit keer geen puzzels of spelletjes onderweg. Ook geen BBQ na afloop. Wel 
veel historische feiten over de band tussen Weesp en Amsterdam. En je komt 
langs genoeg horecagelegenheden of picknickplekjes onderweg om de 
fietstocht te veraangenamen.  

TIP: Lees vooraf de route op het gemak door, zodat je al een beetje kennis 
hebt van de weg die afgelegd wordt en de historie die achter sommige plekken 
schuil gaat. De tocht is ongeveer 20 km lang.  

Tijdens het uitzetten van de route waren er wegwerkzaamheden, met name in 
Amsterdam. Precies aan de Weesperzijde natuurlijk. We hebben daarom met 
wegomleidingen rekening gehouden. De route is 16 maart voor het laatst 
nagefietst. Het kan dus zijn wanneer je later dit jaar gaat fietsen, er zich 
onvoorziene opbrekingen of wegomleiding voordoen. Als het goed is, heeft 
iedereen tegenwoordig een mobiele telefoon met google maps. Verdwalen is 
dus gelukkig niet nodig; je kunt altijd iets verderop de route weer oppakken.  

Veel plezier met fietsen! 

Bronnen: 
• Historisch Weesp in 60 Verhalen  
• onsamsterdam.nl 
• wikipedia.org 
• Amsterdam.nl !
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Weesp, de eerste vermelding van deze nederzetting dateert uit 1156 
en de eerste bebouwing verrees aan de Hoogstraat. In die tijd heette 
deze plaats Wesepe. Op 20 mei 1355 kreeg Weesp stadsrechten van 
Graaf Willem V. 

START: 
1. Bij het STADHUIS WEESP aan het Grote Plein. (Verzamelen kun je 
eventueel bij de café restaurant d’ Eendracht of bij koffiebar ’t Hoekje 
op de hoek Nieuwstad/Breedstraat).  
Dit jaar bestaat het stadhuis 250 jaar! Het is één van de top 100 monumenten van 
Nederland. Ontworpen door architect Jacob Otten Husly (1738-1796), die zich liet 
inspireren door het Stadhuis van Amsterdam (1648-1664) dat door Jacob van 
Campen is ontworpen. De eerste steen werd gelegd in 1772 en in 1776 was het 
stadhuis gereed. Het gebouw toont de rijkdom van de 16e tot de 19e eeuw in Weesp - 
grotendeels als gevolg van de jeneverindustrie. Op de eerste verdieping is het  
Gemeentemuseum gevestigd waar je onder meer een Hollands porselein-collectie 
kunt bekijken. 

2. Vertrek (met het stadhuis in je 
rug) rechtdoor, naar de 
Breedstraat. Volg deze weg – tot 
aan de stoplichten. Ga voor de 
stoplichten rechts, het Singel op.   
Vroeger stond hier links een gasfabriek. 
Op nummer 83 woonde de conciërge van 
het fabriek. In deze straat staan 
voormalige arbeiderswoningen van de 
fabriek als ook van Van Houten Cacao. 

3. Sla bij de kruising rechtsaf, de Talmastraat in. Volg deze helemaal 
rond (halve circkel), zodat je terugkomt op het Singel en ga rechtsaf. 
De sociale woningbouw aan het Singel en de Talmastraat stond ook bekend als Het 
Rode Dorp; een beetje Amsterdam in Weesp (zie Historisch Weesp in 60 Verhalen). 
Een in nood verkerende Engelse bommenwerper liet tussen Talmastraat 22 en Singel 
19 een bom vallen op een schuur. 

4. Sla bij Bloem & Bloem linksaf, naar het Buitenveer.  
Op Buitenveer 60 staat De Poort van Weesp, wat vroeger een hotel is geweest. 

5. Bij de stoplichten fiets je rechtdoor en vervolg je de route op het 
Verlengde Buitenveer – onder brug De Uitkomst en helemaal tot aan 
het Amsterdam Rijnkanaal. 
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Rechts aan de overkant van het water zie je molen ’t Haantje. Deze molen is van 
1820 en functioneerde als korenmolen, maar ook oliemolen. Voorheen stond er de 
poldermolen, de Kostverloren, en deed dienst als moutmolen voor deze, in de 18e 
eeuw, grootste jenever producerende stad van Nederland. 
Het water rechts, Smal Weesp, komt uiteindelijk uit in het Amsterdam-Rijnkanaal en 
heette vroeger de Amsterdamse vaart en was een echt riviertje. Het Amsterdam-
Rijnkanaal is overigens gegraven tussen 1933 en 1952. Tijdens WOII lagen de 
werkzaamheden stil.  

6. Fiets onder de Weesperbrug door, die de Amsterdams-Rijnkanaal 
spant, en ga linksaf. Kijk goed uit bij het oversteken! 
Fiets vervolgens naar boven en ga bij de stoplichten linksaf de 
Weesperbrug over.  
De Weesperbrug is onderdeel van de provinciale weg N236. De brug werd in 1937 
voor het verkeer geopend en verbindt het destijds onder  Weesperkarspel, maar 
sinds 1966 onder Amsterdam Zuidoost vallende dorp Driemond met Weesp. 
Rijkswaterstaat heeft in 2013 een nieuwe brug laten plaatsen. 
Rechts zie je het terrein van Abbott; dit was voorheen van Van Houten Cacao. In 
1828 kreeg Casparus van Houten patent op zijn vondst, waarmee hij cacaoboter uit 
gebrande cacaonoten kon persen. Door de noten verder te behandelen ontstond een 
poederachtige stof, die eenvoudig oplost in water en melk. Het betekende de 
uitvinding van chocolademelk.  

7. Onderaan de brug – bij de stoplichten – steek je over om naar 
Driemond te gaan (Zandpad).  
Tot augustus 1966 was Driemond onderdeel van de gemeente Weesperkarspel. 
Daarna werd het voorlopig voor 12 jaar aan de gemeente Amsterdam toegewezen 
om in 1978 definitief te worden geannexeerd. In 1987 werd het een onderdeel van 
het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Na 24 maart wordt Driemond onderdeel van 
Stadsgebied Weesp. 

8. Sla linksaf en fiets over de Driemond brug. Ga direct daarna naar 
links - de Lange Stammerdijk. Fiets verder langs de Gaasp – dat later 
overgaat in de Weespertrekvaart. 
De Weespertrekvaart is een trekvaart die de Amstel in Amsterdam verbindt met de 
Vecht in Weesp. De trekvaart werd in 1639 gegraven. 
 
9. Vóór de A9, sla je rechtsaf bij een groen bord Diemen 
Amsterdam en rijd je richting het Diemerbos (Floris V 
pad). Volg de borden Diemen Amsterdam en sla linksaf, 
door de Diemerbostunnel. Blijf de weg (rechtdoor) 
volgen tot je rechts House of Bird ziet.  

3

Weesp => Amsterdam: fietstocht van Stadhuis naar Stopera 

House of Bird is dé officiële brewpub van Bird Brewery. De 
bierbrouwerij is in 2016 opgericht. In het eerste jaar maakten de 
brouwers indruk en pakten nationaal en internationaal 14 
awards met hun bieren. In 2018 is het een van de twee meest 
succesvolle microbrouwerijen tijdens de grootste bierverkiezing van 
Nederland.  

10. Sla linksaf richting Diemen Amsterdam en blijf het 
fietspad volgen. Blijf links, steek niet over bij de 
Muiderstraatweg en volg het fietspad tot voorbij de 
McDonalds/Shurgard. Blijf het fietspad volgen - linksaf, (Provinciale 
weg S113), over de brug en steek over bij de stoplichten. Volg het 
fietspad linksaf en sla onderaan rechtsaf richting Rustoord. Onder de 
tunnel volg je het fietspad. Sla aan het einde linksaf naar de 
Weesperstraat. Steek een stuk verderop over bij SAAN, 
richting het water. Volg het fietspad op de Prins 
Hendrikkade. 

11. Na de brugwachtershuisje van de Diemerbrug, steek 
je schuin links de Beukenhorst over en volg je het 
fietspad verder op de Vensterkade. Fiets langs het Gemaal 
Portengen en ga bij de splitsing rechtsaf - onder de 
Vensterbrug door. Vervolg je weg op de Molenkade.  

12. Sla rechtsaf bij de Industrieweg en steek de weg (Rozenburglaan) 
over. Ga rechtsaf op het fietspad verder, en sla over de brug linksaf, 
naar de Weesperzijde (Knooppunt 56). Volg de Weesperzijde langs het 
water naar de Amstel en de Omval. 
De verbinding met Amsterdam was niet zonder problemen. Een reguliere veerdienst 
meerde sinds 1598 af op het Rokin bij de Regulierspoort aan het einde van de 
Kalverstraat. 
Veel van de Weesper handelswaar kwam over de Vecht en de vaak woelige Zuiderzee. 
De route binnendoor was langer en omslachtiger: eerst stroomopwaarts het Smal 
Weesp op, dan over het Gein (waarvan het laatste, in de Vecht uitmondend en ooit 
gekanaliseerde stuk Smal Weesp was gedoopt) en de Angstel en naar de Amstel. Er 
was al een veerdienst op Amsterdam en sinds 1598 meerden deze schepen af op het 
Rokin bij de Regulierspoort aan het einde van de Kalverstraat. 
Daar kwam in 1639 verandering in toen de Weespertrekvaart werd gegraven en zo 
een directe verbinding met de Amstel tot stand kwam. De route ging nu via het Smal 
Weesp, de Gaasp (een zijrivier van het Gein) en de ringvaart van de 
Watergraafsmeer. Het jaagpad langs de vaart werd het Zandpad gedoopt. Amsterdam 
en Weesp waren samen verantwoordelijk voor het onderhoud en benoemden de 
toezichthouders, het College van Commissarissen van het Zandpad. Voorwaar een 
zware last voor het kleine Weesp met nog geen 3000 inwoners, dat als beloning de 
opbrengsten van de tollen (bij de Geinbrug en bij de Bijlmer) aan Weesp mocht 
houden. Een situatie die tot 1929 bleef bestaan. 
Na de vierde uitleg van Amsterdam moesten vanaf 1664 de Commissarissen van het 

4



Weesp => Amsterdam: fietstocht van Stadhuis naar Stopera 
Zandpad opdraaien voor de beschoeiing beschoeiing van de oostelijke oever van de 
Buiten-Amstel in 1664, die daarna de Weesperzijde ging heten. Het Zandpad (dat zijn 
naam behield, ook toen het in de 19de eeuw met grint verhard was) bleef de 
verbindingsweg met Weesp. De nieuwe bij deze uitleg ontworpen Weesperstraat, die 
al in 1672 geplaveid werd, liep wel in de richting van het Vechtstadje, maar hield op 
bij de stadsgrens, anders dan de uitvalswegen naar Haarlem, Leiden en Utrecht. 

13. Na de Omval sla je linksaf, knooppunt 56 volgend, richting 
Centrum A’dam Zuid – onder het spoor door. Bij de rotonde ga je 
rechtsaf en volg je het fietspad naar de Weesperzijde. Bij de 
Berlagebrug steek je bij de stoplichten over en vervolg je je weg op de 
Weesperzijde. 

14. Door wegwerkzaamheden aan de Weesperzijde word je mogelijk 
omgeleid. Hopelijk lukt het bij de Schollenbrug nog restaurant 
Weesper (op nr 144) te zien/bezoeken. Voor de brug ga rechtsaf de 
Ringdijk op. Steek het water over naar de Schollenbrugstraat en volg 
de omleiding. Bij de Marcusstraat wordt je weer richting Weesperzijde 
geleid.  
Let vooral bij nr. 85 even op de naam van het restaurant: Cote Wispe. Op nummer 23 
vind je de IJsbreker. Dit café-Restaurant is vernoemd naar de ijsbreker die er van 
1702 tot 1860 voor de deur lag; "s winters baande deze zich een weg door het ijs van 
de Amstel naar De Vecht en zorgde hiermee voor vers water. 

15. Fiets helemaal de Weesperzijde af, ga onder de tunnel van de 
Torontobrug door en sla daarna rechtsaf, de Huddekade op. Volg deze 
richting Huddestraat en ga aan het einde rechtsaf, de Sarphatistraat 
op. Bij de stoplichten oversteken en direct naar links, het 
Weesperplein op.  
Weesperbuurt is een buurt in Amsterdam-Centrum en omvat het meest oostelijke 
deel van de Amsterdamse grachtengordel, tussen de Binnenamstel, de 
Plantagebuurt en de Singelgracht. De Weesperpoort was een Amsterdamse 
stadspoort die ruwweg op de plek stond van het huidige Weesperplein. De poort, die 
werd gebouwd tussen 1661 en 1662, maakte deel uit van de vestingwerken van 
Amsterdam en was identiek aan de Utrechtsepoort en de Muiderpoort. Daardoor kon 
een vijand er niet uit afleiden op welke plek in Amsterdam hij zich bevond. De 
stadspoort werd in 1855 gesloopt en vervangen door de Weesperbarrière in 1857.  

16. Fiets door naar de Weesperstraat. Let op: na de Sarlouisbrug 
(Nieuwe Keizersgracht) steek je bij het zebrapad met stoplichten over 
naar het  Weesperplantsoen waar zich het Nationaal Holocaust 
NamenMonument bevindt. 
Het Holocaust Namenmonument is een herdenkingsmonument aan de Weesperstraat 
in Amsterdam, in de voormalige Jodenbuurt. Het ontwerp is gemaakt door Daniel 
Libeskind. Het is het eerste nationale gedenkteken in Nederland waarop de namen 
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van alle slachtoffers van de Holocaust en de Porajmos 
genoemd worden.[2] Het werd op 19 september 2021 
onthuld door koning Willem-Alexander en Jacques 
Grishaver, voorzitter van Nederlands Auschwitz Comité. De 
namen, geboortedata en leeftijd bij overlijden van deze 59 
Weesper slachtoffers worden gegraveerd in de bakstenen 
van het nationale Holocaust Namenmonument. Dezelfde 
Weesper namen worden op een naamplaat bij het 
monument aan de Ossenmarkt in Weesp vereeuwigd. 

17. Na je bezoek aan het monument, fiets je 
verder over de Nieuwe Keizersgracht. Aan het einde sla je linksaf naar 
de Amstel. Steek rechts de Magere Brug over de Amstel over en weer 
rechtsaf. Je ziet de Stopera al schuin rechts voor je liggen. Bij de 
Amstelstraat ga je rechtsaf de Blauwbrug over. 

 

EINDE FIETSTOCHT STADHUIS - STOPERA  
Voor de terugweg Amsterdam => Weesp:  
zie de route “van stopera naar stadhuis” 
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Enkele andere verhalen die Weesp en Amsterdam verbinden: 

Kerkelijk behoorde Weesp bij tot de classis Amsterdam van de Calvinistische 
Gereformeerde (calvinistische) Kerk. De vrijzinnige dominee Balthasar Bekker was 
vier jaar predikant in Weesp, voordat hij in 1680 Amsterdam de kansel beklom. Met 
hulp van zijn broeders uit Weesp werd hij in 1692 uit het ambt gezet vanwege zijn 
internationaal befaamde boek tegen bijgeloof, De Betooverde Werelt, dat een 
belangrijke rol speelde in het einde van heksenprocessen. Ruim 60 jaar later greep de 
classis nog eens in om een Weesper predikant af te zetten; dit keer Johannes van 
Wena, toen zijn liefdesbrieven aan de dochter van een burgemeester boven tafel 
kwamen. Het hielp bepaald niet dat Wena, de Weesper regent die de zaak had 
aangekaart, met getuigenverklaringen en al de predikant beschuldigde van 
aanranding van een dienstbode in de Amsterdamse Bloedstraat. 

De invloed van Amsterdam op de gebeurtenissen in Weesp werd wel heel duidelijk 
tijdens de Februaristaking in 1941. Om tien uur 's ochtends kwamen stakende 
forensen uit Weesp terug in de stad: een half uur later lag Geesinks fabriek (van 
brandweer- en reinigingsmaterieel) plat. De arbeiders togen naar Van Houten. De 
fabriek liep leeg en de volgende dag was de staking in Weesp en (in de 
mengvoederfabriek van Sluis in Driemond) algemeen. Net als in Amsterdam werd 
erna de burgemeester vervangen door een NSB'er, J. Brouwer, die zijn in Amsterdam 
verkregen bijnaam 'dronken Johnnie' meenam. Als eerste daad ontsloeg hij de 
carrillonbespeler van de Laurenskerk, Jacob Vincent, omdat die weigerde het Horst 
Wessellied bij zijn inauguratie te spelen. Vincent was de vaste bespeler van het 
carillon van het Paleis op de Dam (en vader van de befaamde sopraan Jo Vincent).
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