Routewijzigingen Pelgrimspad Deel 1 (1e druk 2016)

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding
15 | - | 01 - 03

18 | 5 | 02

heen

regel 5 "bankgebouw" wijzigen

"bankgebouw" is nu Apple winkel

Regel 9/10 "Na 750 m buigt Sloterkade naar rechts" wijzigen

Tracering 17 mei
2017
Tracering 03 sep
2018

Kaart 3: de situatie tussen km. 8 en 9 verandert voortdurend door
werkzaamheden aan auto- en spoorweg. Dit duurt tot circa 2028.
heen

Categorie Datum
Tracering 04 feb
2019

Kaart 1 t/m 3: De Gemeente Amsterdam staat in het centrum geen
markering toe. Wandelaars moeten met de kaart en de
routebeschrijving de weg vinden. Na het Vondelpark is het
Pelgrimspad gemarkeerd zoals elk pad van Wandelnet. De route start
bij het Centraal Station.

21 | - | 03

21 | 9-10 | 03

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Regel 9/10 wijzigen in "Blijf het water volgen, steeds rechtdoor."

Tracering 17 mei
2017

27 | - | 05

Kaart 5: in het Amsterdamse Bos tussen km 15 en 17 zijn verschillende
hondenverboden maar aanwijzingen in het veld worden verwijderd.

39 | - 10

Blokkade: op het traject Papenveer-Aarlanderveen is ter hoogte van
de Zevenhovenseweg de Hoge Dijk tot en met de witte brug in beide
richtingen afgesloten voor al het verkeer, dus ook voetgangers. Dit
duurt tot en met december 2018.

Tracering 03 sep
2018

39 | - | 10

Verboden voor honden vanaf de Schilkerweg tot aan de
Zevenhovenseweg

Tracering 03 sep
2018

63 | 12-13 | 19

terug

Regel 12-13: tekst wijzigen vanaf "Einde links" Einde naar rechts de
Wilgenweg oversteken en via het fietspad verkeersweg (N216)
oversteken.

03 sep
2018

Regel 12- 13 wijzigen in: Einde naar rechts de Wilgenweg
oversteken en via het fietspad verkeersweg (N216) oversteken.

Tracering 17 mei
2017
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Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie Datum

63 | 6 | 19

heen

Tracering 17 mei
Regel 6: tekst wijzigen na "Aan het eind links aanhouden en de
Regel 6: ....verkeersweg N216 oversteken, rechtsaf en de
2017
verkeersweg N216 oversteken" rechtsaf en de Wilgenweg oversteken, Wilgenweg oversteken, dan linksaf voetpad, Tiendweg parallel aan
dan linksaf voetpad, Tiendweg parallel aan Wilgenweg.
Wilgenweg.

65 | 4-8 | 20

heen

Vanaf regel 4 tot regel 8 tekst wijzigen

Tracering 17 mei
Regel 4: ....Na 2,5 km rechtsaf over boogbruggetje, en aan
2017
overzijde weer rechtsaf (Ammerse Kade). De vaart blijft rechts. Na
1,5 km de Amemerse brug oversteken en direct linksaf.

65 | 3 | 20

terug

Regel 3 wijzigen

Regel 3: circa 1,5 km doorlopen (Ammerse Kade) met de vaart
(Ammersche Boezem) links. Bij het bruggetje linksaf, en aan de
overzijde weer linksaf (Peulwijksekade).

73 | - | 23

Kaart 23: de route langs het spoor (km 121-122) is geen Aan- en
aftakroute maar de Alternatieve route met hond.

80 | - | 26

aantal km klopt niet

Kaart 26 | 7,6 km wijzigen in kaart 26 | 4,6 km

Tracering 17 mei
2017

Tracering 03 sep
2018
08 sep
2016

105 | 8 - 9 | 35

terug

Regel 8 en 9 was: ..."Een ATB-route kruisen, pad wordt breder. Op
splitsing (15 m voor een kruising van zandpaden), rechtsaf, smaller
pad."

Regel 8 en 9 wordt: ...Een ATB-route kruisen, pad wordt breder.
Op splitsing rechtsaf, smaller pad.

Tracering 28 mrt
2019

105 | 12 -14 | 35

terug

Regel 12 en 14 was: ...."Pad gaat omlaag naar kp36 (hier komt het
Hertogenpad bij de route). Even rechtdoor en het eerste bospad
rechtsaf. Na circa 50 m linksaf; na 100 m rechtaf naar kp20 (Het
Hertogenpad buigt af)."

Regel 12 en 14 wordt:...". Pad gaat omlaag naar kp36 (hier komt
het Hertogenpad bij de route). Rechtdoor en aan het einde
rechtsaf. Na 40 m bij kp20 (het Hertogenpad verlaat het
Pelgrimspad weer)"

Tracering 28 mrt
2019

105 | 3-4 | 35

terug

Regel 3 en 4 was:.... "Tweemaal op splitsing rechts aanhouden."

Regel 3 en 4 wordt:...."Op splitsing rechts aanhouden."

Tracering 28 mrt
2019

105 | 18-19 | 35

heen

Regel 18 en 19 was:... "Op volgende viersprong even links en dan
rechtsaf. Bij kp79 rechtsaf, een smal bospad in."

Regel 18 en 19 wordt: .... "Op volgende kruising even links en dan
rechtsaf. Bij kp79 rechtsaf, een bospad in."

Tracering 28 mrt
2019
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Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

105 | 5-8 | 35

heen

wijziging tekst regel 5-8...." Neem hier het ruiterpad naar rechts en ga
na 40 m linksaf, bospad. Na 100 m op driesprong rechtsaf en aan het
einde links naar kp36 (het Hertogenpad verlaat het Pelgrimspad
weer)."

Vervangen regel 5 - 8 door...." Neem hier het ruiterpad naar rechts Tracering 28 mrt
2019
en ga na 40 m links. Bij kp36 (het Hertogenpad verlaat het
Pelgrimspad weer) gaat u rechtdoor een heuveltje op , steekt een
kleine zandvlakte over en kruist een ATB-route."

105 | 12-13 | 35

heen

Verwijderen tekst regel 12-13: (kruising van zandpaden 15 m rechts
negeren).

Nieuwe tekst: "Na 300 m op splitsing linksaf en direct het smaller
wordende pad naar links volgen. U loopt nu naar het oosten"

Tracering 28 mrt
2019

109 | 8-11 | 36A

heen

Verwijderen regel 8: “ Pad ruim 1 km rechtdoor volgen. Einde pad
Nieuwe tekst: Pad ruim 1 km rechtdoor volgen. Einde pad linksaf.
rechtsaf, graskade langs de Zandleij. Na 300 m linksaf, (kp23)brug over Op kruising bij volgende brug rechtsaf, grasweg (Brandse steeg).
en meteen linksaf, graskade. Op kruising bij volgende brug (kp22)
rechtsaf, grasweg (Brandse steeg).”

Tracering 13 juli
2019

109 | 9-14 | 36A

terug

Verwijderen Na ruim 1 km, voorbrug over de Zandleij (kp22), linksaf,
graskade. Na 600 m rechtsaf, brug over (kp23) en direct rechtsaf,
graskade. Na 300 m bij einde weiland linksaf, graspad. Na ruim 1 km,

Tracering 13 juli
2019

net over de Zandkantse Leij, bocht naar rechts en links volgen.

Nieuwe tekst: Na ruim 1 km, voorbrug over de Zandleij, linksaf,
graskade. Na 300 m rechtsaf, graspad. Na ruim 1 km, net over de
Zandkantse Leij, bocht naar rechts en links volgen.

Categorie Datum

