SELMA REMEMBRANCE WALK
Martin Luther King Vijfdaagse

Wandeling Zuidoost
19,9 km
• Weinig horeca, neem water mee
• 4 parken
• Bezoek CBK Zuidoost

*Riekermolen aan de Amstel

Alternatief startpunt:
A - Station Bijlmer ArenA

Martin Luther Kingpark >
Berlagebrug >
Weespertrekvaart >
Rozenburglaan >
Reigerpad >
Bergwijkpark >
Kelbergenpad >
Strandvlietpad >
Passtukkenpad >
Nellesteinpad >
Kraaiennestpad >
Kormelinkweg >
Kolfschotenstraat >
Nelson Mandelapark monument voor Nelson Mandela
door Mohau Modikaseng (in ontwikkeling) >
Anton de Komplein, CBK Zuidoost beeld Kuboko Kumozi Kakinga beeld Anton de Kom >
Bijlmerdreef >
(A) Station Bijlmer ArenA >
ArenaPark >
De Entree >
Holterbergweg >
Burgemeester Stramanweg >
Weidepad >
Molenpad >
Oudekerkerdijk - Amstel >
Utrechtsebrug symboliseert Edmund Pettus Bridge >
Martin Luther Kingpark

Op de www.mlk50.nl is meer informatie en de 4
andere wandelingen te vinden die samen exact even
lang zijn als de mars van Selma naar Montgomery:
87 km (54 mijl)
21 t/m 25 maart 2020
Ter herinnering aan 55 jaar Mars van Selma naar Montgomery
Project van kunstenaar Airco Caravan

*

SELMA REMEMBRANCE WALK
Martin Luther King Vijfdaagse

Wandeling Zuidoost

‘De boom die alles zag’ op 4 oktober1992.

Standbeeld Anton de Kom door Jikke van Loon (2004)

6. Langs de Amstel

3. Monument Bijmerramp

Martin Luther King Park, Amsterdam

1. Martin Luther King Park
Het park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat
hij was vermoord op 4 april 1968. Loop noordwaarts langs
de Amstel, ga over de Berlagebrug, langs Station Amstel en
volg de Weespertrekvaart.

Zuidoost, Bijlmer, Bims: het kleurrijkste stadsdeel van
Amsterdam. Er wonen veel Amsterdammers van
Surinaamse en Caraïbische afkomst, Ghanezen en nog 130
andere nationaliteiten. In de jaren 60 was dit een nieuwe
wijk met enorme flatgebouwen en veel groen, een concept
dat geen succes werd, de buurt kende moeilijke tijden.
Tegenwoordig is het een bruisend stadsdeel. Monument
Bijlmerramp rond ‘de boom die alles zag’ van Herman en
Akelei Hertzberger herdenkt de ramp met de vrachtboeing
747 die op 4 oktober 1992 neerstortte op de flats
Groeneveen en Kruitberg, waarbij 43 slachtoffers vielen.
Loop richting zuid over Nellesteinpad en dan rechts via
Kraaiennestpad naar het Nelson Mandelapark.

Op de achtergrond de Bijlmerbajes die wordt afgebroken voor woningbouw (zomer 2019)

2. Weespertrekvaart
De Weespertrekvaart is een trekvaart die de Amstel
verbindt met de Vecht in Weesp. De trekvaart werd in 1639
aangelegd, gebruikmakend van bestaande waterwegen:
de ringvaart van de polder Watergraafsmeer (aangelegd in
1629), de ringvaart van de polder Bijlmermeer (aangelegd
in 1626), de riviertjes de Gaasp en het Smal Weesp.
Loop zuidoostwaarts door Diemen-Zuid.

De toegangshekken zijn ontworpen door de architect van het park
Francine Houben

Amstel River, buitenplaats Amstelrust (1724)

De wandeling van 5 km over de Oudekerkerdijk langs de
Amstel is een perfect moment om een podcast of een
van de toespraken van Martin Luther King te beluisteren,
te vinden op www.mlk50.nl, Videos & podcasts. Je loopt
langs molen de Zwaan, gebouwd in 1638. Rond 1700
waren er 44 buitenplaatsen langs de Amstel. Daar zijn er
3 van over: Oostermeer, Wester-Amstel en Amstelrust.
Ga onder de Utrechtsebrug door en neem rechts de trap
omhoog om op de Utrechtsbrug te komen.
CBK Zuidoost, Kuboko Kumozi Kakinga - sterke man/vrouw, strijder
voor vrede, vrijheid en rechtvaardigheid door Monika Dahlberg (2019)

5. Anton de Komplein
Anton de Kom is een held in Suriname. Hij was een
anti-koloniale schrijver, schreef het boek Wij slaven van
Suriname (1934) en hij was verzetsstrijder in Nederland
tijdens WOII. Hij is gestorven in een concentratiekamp.
Een standbeeld om hem te eren staat op het Anton de
Komplein. Hij woonde op Reestraat 6, waar je langsloopt
tijdens Wandeling Centrum. Bezoek CBK Zuidoost (Anton
de Komplein 120), waar je kunst, klein en groot, kan
kopen en huren. Een goede plek om te pauzeren (thee
en wc). Het is de enige kunstinstelling waar inclusiviteit in
het DNA zit. Loop zuidwestwaarts via (A) Station Bijlmer
ArenA, over de Burgemeester Stramanweg, rechts
Weidepad en links Molenpad naar de Amstel.

4. Nelson Mandelapark
Het Bijlmerpark werd in 2014 naar Nelson Mandela
vernoemd om hem te eren. Het park werd in 1969
aangelegd en is 43 hectare groot. In het park komt een
monument ter nagedachtenis aan Madiba, gemaakt door
de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modikaseng.
Het is een groep van 5 gezichten in brons van bewoners
uit het stadsdeel. Elk jaar vindt in het Nelson Mandelapark het Kwaku Summer Festival plaats. Loop een stukje
door het park en dan noordwaarts (rechts) richting
Anton de Komplein.

Dr. Martin Luther King, Jr. leidde de mars over de Edmund Pettus
Bridge in Selma op 21 maart 1965. - New York Times

7. Utrechtsebrug
Als we over de Utrechtsbrug (1954) lopen denken we
aan de Edmund Pettus Bridge. De brug in Selma over de
Alabama River, vormde het toneel van Bloody Sunday,
toen state troopers op 7 maart 1965 de eerste poging tot
een vreedzame mars bloedig neersloegen. Na een tweede
poging die ook mislukte, konden 2 weken later de wandelaars alsnog op pad, dit keer met bescherming van het
leger. Ze startten met 3.200 wandelaars die op de laatste
dag was uitgeroeid tot een groep van 25.000. Saillant
detail: Edmund Pettus (1821-1907) was een leider, ‘grand
dragon’, van de Ku Klux Klan. En juist deze brug is het
symbool geworden van de burgerechtenbeweging.
Ga rechtsaf het Martin Luther Kingpark in.

•

Molen de Zwaan (1638)

