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de mooie vijg in tuin 97 en de groenstrook langs het water, speciaal weer
ingericht voor de vlinders, met o.a. Gele Vlier, Damastbloem en Helleborus.
Ga bij de kruising rechtsaf het hoofdpad op ( De Liere); u ziet rechts de
speelweide liggen, tegenover deze weide is weer een speciaal ingericht
stuk tuin, deze keer vooral bedoeld voor insekten. Een overwinteringsplek
oftewel een mooi insektenhotel. Links ziet u een rustplaats bij de speelweide.
Van deze plek krijgt u een fraai uitzicht over de vijver en het vogeleiland.
Ook kunt u hier weer twee oerbomen zien, moerascipressen of Taxodium
distichem .Verder door de begroeiing amper zichtbaar de bijenkorven met
hun bijenvolken op het vogeleiland!
U keert nu op uw schreden terug!! Tot voorbij de speelweide en neem
dan direct het eerste pad links (Raeroplaan); hier ziet u een aantal jonge
knotwilgen die het Waterlandse karakter versterken. Aan het einde van de
speelweide volgt u links het pad.
Bij de kruising gaat u rechtsaf (Herfstergouw)
Als u aan het einde eerst even rechtsaf (Kerkelandersloot) gaat, ziet u weer
een prachtige vlindertrekker: namelijk de paarse en witte Buddleja’s, Keer nu
om en volg het pad het water over, links passeert u nogmaals het Vogeleiland
vanaf de andere zijde. Dit vogeleiland is zo ingericht dat er geen mensen op
komen. Zodat de typische vogels voor Waterland hier in alle rust kunnen
broeden. Wellicht ziet u een ransuil, tjiftjaf, grasmus, mees, braamsluiper,
ﬁtis, groenling of puttertje.
Ga bij de eerste kruising linksaf (Keynsellaan) tot aan het hoofdpad.
Hier gaat u rechtsaf (de Liere).
Vervolgens neemt u het eerste pad linksaf (Muizenbreek), dit pad blijft u
volgen tot aan de Schinkelbreek. Fraai is hier te zien hoe verschillend de
tuinders hun tuinen inrichten.
U gaat nu de links de Schinkelbreek in. Bij tuin 183 hebben de laatste jaren
ransuilen gebroed. Er broeden meerdere paartjes ransuilen op Tuinwijck, ook
overwinteren ze soms in ‘roesten’ (groepen). Er zijn wel roesten van 16 á 17
uilen waargenomen. Ook ziet u bij tuin 187 een prachtige Hazelnotenboom.
Meestal is de hazelaar in een struikvorm.
Aan het einde gaat u rechtsaf de Weerlaan op en volgt deze tot aan de hekken.
Hier gaat u linksaf. Over de brug, dan links naar het volgende tuinpark “De
Molen”.
Tot een volgende keer.

Over deze cirkelvormige wandelroute is het boekje Volkstuinroute Boven Y uitgebracht.
Informatie over bestelmogelijkheden en kosten vindt u op www.volkstuinrouteboveny.nl.
Of stuur een e-mail naar tuinroute@hotmail.com.

welkom op volkstuinpark tuinwijck aan de liergouw
Over prehistorische bomen en vlinders...
Korte geschiedenis
Tuinwijck is opgericht in 1909; en net als veel andere tuinparken, geboren uit
armoede en idealisme. In die jaren kregen de Amsterdammers een stukje grond
aan de rand van de stad om groenten, aardappelen.etc. te verbouwen.
Zo kwamen zij de winter door.
Ons park is in 1974 verplaatst van de Oosterringdijk 80 in Amsterdam Oost
naar de huidige plek in Amsterdam Noord. Er moesten meerdere parken
verhuizen in verband met aanleg van de ringweg. Deze 3 parken zijn opgegaan
in Tuinwijck. Het volkstuinpark is in tweeën gedeeld door de Liergouw. Het
kleinste gedeelte, ’t Puntje bestaat uit 53 huisjes, op het hoofdgedeelte staan 176
huisjes.
De wandeling
Tuinwijck is omringd door de ringweg A10, de Weersloot en de Zwarte Gouw en
heeft een geweldig uitzicht naar Waterland. Als u via ons park gaat wandelen,
kunt u vele kanten op. Natuurlijk mag u van de route afwijken, mits u op de
paden blijft en de tuinen niet betreed !
De route die wij voor u hebben uitgestippeld gaat als volgt:
• Als u door het hek van “Kweeklust” bent gelopen, loopt u het pad uit tot aan
een T-splisting, hier gaat u linksaf, tot aan de Liergouw. Deze steekt u over.
Pas op er wordt hier soms hard gereden!
• U gaat, nadat u het bord “Tuinwijck” bent gepasseerd, langs de parkeerplaats,
langs de “inkoop” –hier kunnen de tuinders aarde, zand, gereedschap e.d.kopen, de kas – waar op zaterdagochtend de zelfgekweekte planten worden
verkocht- , en de toegangshekken.
• U gaat nu het eerste pad rechtsaf (Voortwiske). U ziet dan nog net de
grote heidetuin voor de kantine; deze tuin trekt veel bijen en vlinders aan.
Meerdere plekken op Tuinwijck zijn hiervoor ingericht; u ziet er later nog een
paar. Op de kantine staat een ooievaarsnest.
Let ook speciaal op de tuinen 78 en 69, deze zijn bijzonder door de
prehistorische bomen die erin staan. In tuin 78 staat de Sequoiadendron
Giganteum en de Ginkgo Biloba en in tuin 69 de Meta Segoia.
• Bij de T-splitsing gaat u linksaf (Kerkelandersloot); u bevindt zich nu op de
meest oostelijke zijde van het park, waar u prachtig uitzicht heeft over de
weilanden van Waterland en de toren van Ransdorp.
• U neemt vervolgens het eerste pad linksaf (Achtertwiske). Let speciaal op
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