SELMA REMEMBRANCE WALK
Martin Luther King Vijfdaagse

Wandeling Zuidwest
17,2 km
• Horeca langs de route
• 5 parken
• Bezoek de VU: beeld & plaquette
Martin Luther King, Jr.

*Amsterdamse Bos, Zuidelijke Oeverlanden

Alternatief startpunt:
A - De Boelelaan/VU - Tram 5, 6, 24

Martin Luther Kingpark >
Amsteldijk >
Amstelpark >
Oversinge >
Van Leyenberglaan >
(A) De Boelelaan/VU, Tram 4, 5, 24 De Boelelaan 1105 - VU Martin Luther Kingbeeld
en plaquette ter herinnering aan eredoctoraat
Sociale Wetenschappen >
Van der Boechohorststraat >
Park Twikkel >
Amsterdamse Bos >
Bosbaanweg >
Van Nijenrodeweg >
Gijsbrecht van Aemstelpark >
Moersbergen >
Amstelpark >
Amsteldijk >
Martin Luther Kingpark

*

SELMA REMEMBRANCE WALK

3. Amsterdamse Bos

Martin Luther King Vijfdaagse - dag 5

Het Amsterdamse Bos werd ontworpen door Jakoba
Mulder en Cornelis van Eesteren en tussen 1934 en 1970
aangelegd. Onderwijzer Jac. P. Thijsse zag in 1900 al de
mogelijkheden van groen op deze plek. Het waterpeil
is -5,5m onder NAP. In de crisisjaren 30 hebben er zo’n
20.00 mensen aan de aanleg gewerkt. Naast roeibaan de
Bosbaan worden bevat het Bos 137 km voetpaden, 51 km
fietspaden, 16 km ruiterpaden en 116 bruggen. Er zijn 150
boomsoorten, 200 vogelsoorten en 700 keversoorten.
En de eikenprocessierups. Wandel 6,5 km tot terug bij de
hoofdingang van het Bos, steek over naar de Van
Nijenrodeweg en door het Gijsbrecht van Aemstelpark,
steek de Europaboulevard over en loop over de Rode
Brug het Amstelpark in.

Wandeling Zuidwest

Plaquette van het eredoctoraat en het MLK-beeldje naast het
Auditorium van de VU, 2e verdieping

2. VU - Vrije Universiteit

Martin Luther Kingpark, 1 van de 50 kleine MLK beeldjes, geplaatst op
4 april 2018, de 50e sterfdag van Dr. King.

VU Amsterdam werd opgericht in 1880 en is een
christelijke onderzoeksuniversiteit met meer dan 26.000
studenten. Het logo is een griffioen: het onderlijf van een
leeuw, de kop en vleugels van een adelaar en de oren van
een paard (bijnaam: VU-kip). Loop door de hoofdingang
naar binnen en loop 3 trappen op. Naast het auditorium
is een plaquette ter herinnering aan het eredoctoraat in
de Sociale Wetenschappen dat Martin Luther King van de
VU kreeg op 20 oktober 1965 (zie www.mlk50.nl, Videos &
podcasts ). Daarnaast staat het beeldje van Martin Luther
King. Loop verder over de Boelelaan, linksaf Van der
Boechorststraat, en rechtsaf naar het Amsterdamse Bos.

Monument Rozenoord in het Amstelpark, door Ram Katzir (2015)

5. Monument Rozenoord
Loop langs Monument Rozenoord (door Ram Katzir) dat
op 1 mei 2015 werd onthuld. Het herdenkt de mannen
die hier werden gefusilleerd aan de einde van WOII. In het
gras staan 100 stoelen die elk symbool staan voor een
slachtoffer, de verschillende modellen stoelen geven de
leeftijd aan. Loop door het park naar de Amstel, ga linksaf,
noordwaarts over de Amsteldijk tot het Martin Luther
Kingpark.

•

De Rode Brug door Stefan Strauss (2006)

Martin Luther Kingpark, het bronzen Martin Luther Kingbeeld, geplaatst
op15 januari 2020, zijn 91e verjaardag.

1. Martin Luther Kingpark
Dit park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat
hij was vermoord op 4 april 1968.
Loop zuidwaarts langs de Amstel, onder de Ring A10 door,
en ga dan rechts het Amstelpark in en langs het Rosarium,
steek de Europaboulevard over en loop westwaarts langs
het water. Ga rechtsaf de Van Leijenberglaan op en loop
linksaf De Boelelaan op naar de VU.

Pas op, in de zomer zijn er processierupsen in het Amsterdamse Bos

Het Glazen Huis in het Amstelpark

4. Amstelpark

VU Amsterdam, De Boelelaan 1105, Amsterdam

De 2,2 km lange roeibaan Bosbaan werd in 1934 geopend

De naam Amstelpark was al eerder in gebruik. Het ging
toen om de groenstrook tussen de Rivierenlaan en de
Amstel, dat in 1968 de naam Martin Luther Kingpark
kreeg. Het huidige Amstelpark werd aangelegd voor
de Floriade in 1972, wat de drukst bezochte tuinbouwtentoonstelling ooit werd. Loop langs het Glazen Huis,
Zone2Source. Dit is een tentoonstellingsplatform voor
kunst, natuur en technologie. Kunstenaars uit binnen- en
buitenland worden uitgenodigd projecten te ontwikkelen
waarin alternatieve verbeeldingen en praktijken
voorgesteld worden over onze omgang met natuur.

Op de website www.mlk50.nl is meer informatie en de
vier andere wandelingen te vinden die samen exact even
lang zijn als de mars van Selma naar Montgomery in 1965:
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

