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FIETSROUTE 1 +/-16 km, ca 60 min

Routebechrijving: Stap op bij Kunstfort bij Vijfhuizen (1) en fiets in noordoostelijke richting de Spieringweg op. Na 400 meter slaat u rechtsaf 
het fietspad van de Vijfhuizerweg op. Fiets rechtdoor tot de rotonde, daar linksaf de Vijfhuizerweg op. Fiets hier rechtdoor tot u aan uw linker-
hand Park Vijfhuizen (2) ziet liggen. Vervolg de Vijfhuizerweg steek de Drie Merenweg over en fiets door tot de IJweg. Sla hier rechtsaf. Fiets de 
IJweg af tot u een klein bruggetje overgaat. Sla hierna direct linksaf. U bereikt Park Buitenschot (3). Blijf rechtdoor fietsen met het park aan uw 
rechterhand. Sla op de Hoofdweg (4) rechtsaf. Volg de Hoofdweg ruim 1.5 km. Bij praktijkschool de Linie slaat u rechtsaf om uw weg te vervolgen 
richting Geniedijk of u fietst nog een klein stukje door; aan uw rechterhand bevindt zich het Fort bij Hoofddorp (5). Vervolg uw weg langs de Ge-
niedijk. Blijf het fietspad volgen tot aan de Ijweg. Ga hier linksaf en meteen weer rechtsaf het Haarlemmermeersebos in. Het Floriade Paviljoen 
(6) bevindt zich aan de noordzijde van het water. Fiets weer richting de Geniedijk en vervolg uw weg over het Liniepad. Aan het einde van het pad 
bevindt zich de tentoonstelling Ode aan de Landbouw (7). Steek de weg over; u bent weer terug op het Fort.



1. Kunstfort Vijfhuizen is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en staat sinds 1996 
op de UNESCO lijst van Werelderfgoed. Het was de taak van dit fort om de Ringvaart 
en dijk van de Haarlemmermeerpolder te verdedigen. Kort na 1950 kwam het fort in 
onbruik. Na jarenlange leegstand is het fort in 2002 gerestaureerd en herbestemd tot 
tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst. Nabij het fort staan de houten huizen 
van architect Jaco Woltjer. Het fort en de aangrenzende Geniedijk zijn prachtige over-
blijfselen van het militaire verleden in de Haarlemmermeer.  Openingstijden: ma t/m zo 
van 10:00-17:00 uur.

2. Park Vijfhuizen is een modern recreatiegebied en sluit aan bij de Groene Weelde 
en de heeft direct uitzicht op de Big Spotters Hill. Het park is een goed voorbeeld van 
toenemende (ruimtelijke) impact van recreatie in de Haarlemmermeer. In 2002 werd 
hier de Floriade georganiseerd en sinds 2003 vind hier het jaarlijkse festival Mystery-
land plaats. Nabij het park is men bezig het bosmonument voor de nabestaanden van 
de vliegramp MH17 aan te leggen. Hiermee wordt opnieuw een betekenisvolle laag 
toegevoegd aan het landschap van de Haarlemmermeer.

3. Park Buitenschot is een ‘Landartpark’ waar recreatie, kunst en reductie van grond-
geluid met elkaar verweven zijn. Het park is een ruimtelijk gevolg van Schiphol, dat 
jaarlijks 60 miljoen passagiers verwerkt. Kunstenaar Paul de Kort ontwierp voor Bui-
tenschot twee kunstwerken waarmee de betekenis van geluid en geluidsgolven zicht-
baar en beleefbaar worden gemaakt. Zo staat er een ‘Luisterend Oor’ waar je in kunt 
staan om de omgevingsgeluiden versterkt waar te nemen. De grondribbels bepalen 
enerzijds de vorm van het park en leveren anderzijds een bijdrage aan de reductie van 
grondgeluid. Herkent u de overeenkomst met de lijnen van pas ingezaaide akkers? 

4. De Hoofdweg/Hoofdvaart vormt de belangrijkste afwateringskanaal in de polder 
en werd kort na de drooglegging (1849-1852) van noord (Lijnden) naar zuid (Buiten-
kaag) in de as van de polder aangelegd. De gemalen de Lijnden en de Leeghwater 
pompen het overtollige water uit de Hoofdvaart naar de Ringvaart. Tot 1957 werd de 
Hoofdvaart nog gebruikt voor de scheepvaart. Kort na de eeuwwisseling werden er 
drie markante tuibruggen van architect Calatrava aangelegd over de Hoofdvaart om 
de economische voorspoed van de regio uit te drukken. Wist u dat de Hoofdvaart 32 
overbruggingen telt

5. Fort bij Hoofddorp/Geniedijk (1888-1903) is een onlosmakelijke structuur in het 
landschap van de Haarlemmermeer en is onderdeel van de eerder genoemde stelling 
van Amsterdam. In 1963 werd de militaire status van dit verdedigingswerk opgehe-
ven. Op de dijk zijn later populieren geplant om verzakkingen te voorkomen. Inmiddels 
vormt de liniedijk een wandel- en fietsroute met (ten oosten van Hoofddorp) prachtig 
uitzicht over de polder. 

6. Floriade Paviljoen Het ontwerp van Asymptote Architecture voor het Floriade pa-
viljoen bevindt zich aan de oever van een meer. Het gerealiseerde gebouw bestaat uit 
een kunstmatig schiereiland in het Haarlemmermeer waarop een volume met twee 
hellende daken is gesitueerd. Asymptote noemt het gebouw ook wel de ‘Hydra Pier’. 
Voor dit project heeft Octatube 3 bouwtechnische innovaties gerealiseerd. De 1e be-
treft de ontwikkeling van de 3D hoekpunten van het aluminium dak. De 2e innovatie 
in het Floriade paviljoen is de hangende glazen vijver die zo is ontworpen dat het ge-
wicht van 1,41 meter water kan worden gedragen. De 3e is een van de eerste voor-
beelden van koud gebogen glas in Nederland, uitgevoerd in de zuidgevel. Tegenwoor-
dig is het Restaurant Vork en Mes in het paviljoen gevestigd.

7. Ode aan de Landbouw Foto expositie. Onderdeel van de RingBiënnale


