
 

Camino 020 
Camino 020 is een initiatief om op zondag in of rond Amsterdam met andere camino-

enthousiastelingen te kunnen wandelen. We wandelen elke derde zondag van de maand. Je hoeft je 

niet van te voren aan te melden en dus ook niet af te melden als je niet komt. Er is geen leiding 

aanwezig, en er wordt vooraf verder niets georganiseerd (dus geen horeca etc geregeld). Om mee te 

doen, koop je het boekje, of download, of print je de gps-track (gpx of kmz/maps me) en/of de 

routebeschrijving en ben je op tijd (om 10.30 uur) bij het startpunt aanwezig. We lopen dan samen.  

Knooppunten  
Een wandelknooppunt is een genummerde kruising of splitsing in een regionaal wandelnetwerk. Een 

wandelpad of rustige weg vormt de verbinding tussen die punten. Bij elke wegverandering staat een 

bordje met de richting en het nummer van het volgende knooppunt. Je hoeft je dus niet bezig te 

houden met straatnamen of routebeschrijvingen, maar alleen de bordjes met nummers in de gaten 

te houden. Wandelnetwerken zijn altijd in twee richtingen bewegwijzerd. Vanuit Amsterdam Noord, 

Oost en Zuid en rond Utrecht zijn routes uitgezet.  

18 september 2022: door de Kennemerduinen 
naar Parnassia: 15,5 km De wandeling start en 
eindigt bij station Santpoort Zuid. Vanaf het station 
lopen we 1,5 km naar Ingang Bleek en Berg, langs de 
Bergweg, het startpunt van de rode paaltjesroute naar 
Parnassia. Om mee te doen download en/of print je 
de gps-track (gpx of kmz/maps me) en/of de 
routebeschrijving en ben je om 10.30 uur bij het 
startpunt aanwezig.  

 

16 oktober 2022: Palingroute: 16,5 km  
De wandeling start en eindigt bij de bushalte 
Zeddeweg in Volendam (bus 316 vanaf Centraal 
Station). Om mee te doen download en/of print je de 
gps-track (gpx of kmz/maps me) en/of de 
routebeschrijving en ben je om 10.30 uur bij het 
startpunt aanwezig.   

https://www.natuurwegwijzer.nl/route/236/kennemerduinen---ingang-bleek-en-bergparnassia-rood
https://www.natuurwegwijzer.nl/route/236/kennemerduinen---ingang-bleek-en-bergparnassia-rood
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/themaroutes/palingroute/24478/
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/themaroutes/palingroute/24478/
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/themaroutes/palingroute/24478/


20 november 2022 – Slot Abcouderoute: 17 km 
De wandeling start en eindigt bij station Abcoude. Van 
daar lopen we 1,3 km naar het eerste knooppunt 23 
bij Café restaurant Koekebier. Om mee te doen 
download en/of print je de gps-track (gpx of 
kmz/maps me) en/of de routebeschrijving en ben je 
om 10.30 uur bij het startpunt aanwezig. 

 

18 december 2022 – De parken van Zuid: 18 km. De 
wandeling start en eindigt bij Station Zuid (Zuidplein). 
Het eerste knooppunt 45 staat op 500 meter bij de 
voet-fietsgangersbrug aan het eind van de Prinses 
Marijkestraat. We lopen via het Beatrixpark, 
Amstelpark en Amsterdamse Bos terug naar station 
Zuid. Om mee te doen download en/of print je de gps-
track (gpx of kmz/maps me) en/of de 
routebeschrijving en ben je om 10.30 uur bij het 
startpunt aanwezig. 

 

15 januari 2023 –Schellingwoude en 
Waterlandse Zeedijk: 13 km  
De wandeling start bij de tramhalte Flevopark 
(eindpunt lijn 3, knooppunt 59) en eindigt bij 
knooppunt 74 in Amsterdam Noord vanwaar we 1,3 
km naar de NDSM Pont lopen. Om mee te doen 
download en/of print je de gps-track (gpx of 
kmz/maps me) en/of de routebeschrijving en ben je 
om 10.30 uur bij het startpunt aanwezig.  

19 februari 2023 – Santpoort Zuid: 13 km 
De wandeling start en eindigt bij station Santpoort 
Zuid. We lopen oa. langs Driehuis en Beeckestein. Om 
mee te doen download en/of print je de gps-track 
(gpx of kmz/maps me) en/of de 
routebeschrijving en ben je om 10.30 uur bij het 
startpunt aanwezig.  

 

19 maart 2023 –Naarden Bussum – Weesp: 16 
km De wandeling start bij station Naarden Bussum en 
loopt o.a. langs het Naardermeer naar Station Weesp. 
Om mee te doen download en/of print je de gps-track 
(gpx of kmz/maps me) en/of de routebeschrijving en 
ben je om 10.30 uur bij het startpunt aanwezig.  

 
16 april 2023: Weesp – Diemen Zuid: 15 km  
De wandeling start bij station Weesp en eindigt bij 
station Diemen Zuid. We lopen onder meer langs de 
Gaasperplas en door het Diemerbos. Om mee te doen 
download en/of print je de gps-track (gpx of 
kmz/maps me) en/of de routebeschrijving en ben je 
om 10.30 uur bij het startpunt aanwezig. 

 

https://www.routesinutrecht.nl/routes/1799969819/slot-abcouderoute
https://www.routesinutrecht.nl/routes/1799969819/slot-abcouderoute
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173279
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173279
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173279
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/171452
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/171452
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/171477
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/171477
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/171477
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/170079
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/170079
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/170081
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/170081


21 mei 2023: Diemen Zuid – Science Park: 15,25 
km. De wandeling start bij station Diemen Zuid en 
loopt via het Diemerbos en Fort Diemerdam naar 
station Science Park. Om mee te doen download 
en/of print je de gps-track (gpx of kmz/maps me) 
en/of de routebeschrijving en ben je om 10.30 uur bij 
het startpunt aanwezig. 

 

18 juni 2023: Science Park – Amsterdam Rai: 16 
km. De wandeling start bij station Science Park en 
loopt door verschillende parken en langs Ringvaart en 
Amstel naar station Amsterdam Rai. Om mee te doen 
download en/of print je de gps-track (gpx of 
kmz/maps me) en/of de routebeschrijving en ben je 
om 10.30 uur bij het startpunt aanwezig.  

16 juli 2023: Amsterdam Rai – Amstelveen Brink: 
15 km De wandeling start bij station Amsterdam Rai 
en loopt via de Amstelveense polders naar tramhalte 
Amstelveen Brink aan de zuidkant van Amstelveen. 
Om mee te doen download en/of print je de gps-track 
(gpx of kmz/maps me) en/of de routebeschrijving en 
ben je om 10.30 uur bij het startpunt aanwezig  

20 augustus 2023: Amstelveen Brink – Uithoorn 
Busstation: 18 km De wandeling start bij de 
tramhalte Amstelveen Brink en loopt via Nes aan de 
Amstel en het Fort bij de Kwakel naar het busstation 
van Uithoorn. Om mee te doen download en/of print 
je de gps-track (gpx of kmz/maps me) en/of de 
routebeschrijving en ben je om 10.30 uur bij het 
startpunt aanwezig  

17 september 2023: Uithoorn busstation – 
Amstelveen Raadhuis: 17,5 km. De wandeling start 
bij het busstation van Uithoorn en loopt via de polders 
bij Aalsmeer en het Amsterdamse Bos naar het 
Raadhuis van Amstelveen. Om mee te doen download 
en/of print je de gps-track (gpx of kmz/maps me) 
en/of de routebeschrijving en ben je op tijd om 10.30 
uur bij het startpunt aanwezig  

15 oktober 2023: Amstelveen Raadhuis – Station 
Amsterdam Zuid: 14 km. De wandeling start bij 
het Raadhuis van Amstelveen en loopt via het 
Amsterdamse Bos en de rand van Amsterdam 
Zuid naar het station. Om mee te doen download 
en/of print je de gps-track (gpx of kmz/maps me) 
en/of de routebeschrijving en ben je op tijd om 
10.30 uur bij het startpunt aanwezig  

  

https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/170077
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/170077
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173296
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173296
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173298
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173298
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173304
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173304
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173307
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173307
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173317
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/173317

