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Amsterdamse Bos Zuid
Deze wandeling is een driegangendiner met koffie toe. Als voorgerecht wandelt u door
het Broersepark. Dan wordt het hoofdgerecht geserveerd dat bestaat uit een flink stuk
door het Amsterdamse Bos. Water in bebost gebied met idyllische bruggetjes geeft een
gevoel van intimiteit als u onderlangs de heuvel loopt en vervolgens weer terug buigt naar
het zuiden op weg naar de Geitenboerderij. Aan de andere kant van de snelweg ligt het
rustige gedeelte van het bos. Hier zijn geen kanovijvers en kiosken, alleen met een beetje
pech dreunende muziek op het festivalterrein dat ooit bedoeld was als noodlandingsbaan
voor Schiphol. In het zuidelijke gedeelte van het bos loopt u ook veel langs water. Ook
hier zijn intieme plekjes in de vorm van een paar kleine bosvijvers. Via een majestueuze
beukenlaan en het Bloesempark met Japanse kersenbomen komt u dan bij het dessert
en hoogtepunt van de tocht: het veengebied rondom de Amstelveense Poel met als toef
slagroom de mooie kerk van Bovenkerk ernaast. Koffie kunt u dan drinken in het Oude
Dorp van Amstelveen. Vanaf hier bent u zo weer terug bij het Busstation.

Routebeschrijving
Let op: als in de tekst een markering van een wandeling genoemd wordt, verwijs ik alleen
naar die markering als herkenningspunt.
1. Vanaf Amstelveen Busstation loopt u langs de verkeersweg (Keizer Karelweg) naar het
Cobramuseum en gaat daar LA om de Keizer Karelweg over te steken. Ga dan met een
knik naar L RD de Thorbeckelaan in. Na 400 m loopt u langs het voormalige
schoolgebouw dat ook wel bekend staat als Witte ULO. Even daar voorbij in de bocht
naar R LA trap op. Spoor en brug over en dan RD straat in. Even verder RA Broersepark
in. Op kruising RD en dan op speelplaats schuin LA pad in. Brug over en aan einde bij
eendenvijver LA. Vlak voor monument RA naar uitgang park. Daar RA Molenweg en
direct voor spoor LA pad tussen spoor en water (Egelpad). Na 300 m LA brug over en RD
Nieuwe Karselaan. Op kruising met Amsterdamseweg RD Oude Karselaan.
2. Via brug Amsterdamse Bos in en dan op kruising (bij parkeerplaats) RD richting
Amsterdamse Manege. Na volgende brug RA ook richting Amsterdamse Manege. Weer
een brug over en dan komt u op een veelsprong van voet-, fiets, en ruiterpaden. Hier het
voetpad RD in dat direct een bocht naar L maakt (wit-rood gemarkeerd). In een bocht
naar L het doodlopende pad negeren en na weer een bocht naar R gaat u een brug over.
Direct daarna LA langs de troebele sloot (ijzerrijk water). Een bruggetje over bij een
dwarssloot en dan RD. Aan einde bij fietspad RA en 1e voetpad LA. Bij water RA naar
witte brug. Deze naar L overgaan en direct LA (gele wandeling nr. 4).
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3. Op driesprong RD. Een klein stukje pal langs fietspad en dan op volgende driesprong met
bocht van halfverharde pad mee naar R. Kruising fietspad RD en direct na ruiterpad RA.
Na 2e bruggetje verder langs sloot en dan 3e bruggetje over. Op kruising LA over
voetpad richting Geitenboerderij. Na boerderij bos weer in. Op vijfsprong LA richting
Amstelveense Poel over voetpad langs fietspad (geel-blauw). Voetpad buigt naar R af
van fietspad. RD blauwe brug over. Direct voor kruising met ruiterpad RA (gele wandeling
nr. 5). Brug over en schuin RA. Onder snelweg door.
4. Bij blauwe brug deze naar R overgaan en direct LA over beklinkerde strook naast
fietspad. Waar deze strook RD overgaat in ruiterpad schuin RA over voetpad. Op
driesprong met bocht mee naar L langs groenstrook met daarachter open terrein (dit was
ooit bedoeld als noodlandingsbaan voor Schiphol). Bij bankje bij vijver met bocht mee
naar L. Ruiterpad oversteken en op kruising met asfaltpad RA. Op driesprong met aan
linkerhand een brug RD (gele wandeling nr. 5). Bij bord 'Schotse Hooglanders' LA brug
over, klaphek door en RA. Na brug met één leuning op kruising RA. Bij vijver maakt u
een paar bochten en daarna gaat u op de kruising bij een brug (aan rechterhand) RD.
5. Even verder met bocht mee naar L. Een pad naar L negeren. Na bocht naar L en weer
naar R direct het pad naar L negeren en direct daarna op Y-splitsing R aanhouden. Na
100 m klaphekje door en trap op. Aan uw rechterhand heeft u nu een brug en aan uw
linkerhand ziet u twee klaphekjes. Ga klaphekje R van fietspad door (oranje route). Pad
naar L negeren en verderop met bocht mee naar L. Bij vijver naar L buigen. Klaphekje
door en dan RA brug over. Loop dan over het R gelegen voetpad RD. Negeer het pad
naar R. Direct na het ruiterpad en voordat het pad omhoog de dijk opgaat LA voetpad in
(u kruist dan dus direct het fietspad).
6. Na 450 m op kruising RD. Op volgende kruising op dijkje met aan rechterhand een
boerderij RD bruggetje over. Daarna op viersprong 1e pad naar L in. Op kruising met
beukenlaan RA. Einde laan RD Bloesempark in. Iets R houdend cirkel met Japanse
kersenbomen doorsteken en bamboebrug helemaal over tot fietspad. Dit fietspad op een
dijkje naar R volgen. Na 300 m bij bord Oeverlanden de Poel LA (wit-rode markering). Dit
zandpad gaat over een flink aantal bruggetjes door het veengebied. Op driesprong LA
over brug 1506 (wit-rode markering). Bij bocht van fietspad richting huisje lopen.
7. Direct voorbij huisje LA richting Bovenkerk. Na brug L houdend over voetpad op
kerktoren af. Na 80 m op driesprong LA. Na 550 m komt dit pad uit op een T-splitsing met
aan rechterhand een brug. Ga hier LA. Na 800 m komt u bij een gebouw (restaurant). Het
pad buigt R om dit gebouw heen. Bij toegangsweg naar ingang van restaurant RD langs
parkeerplaats over voetpad. Ter hoogte van ijzerwinkel op huisnummer 108 met scherpe
bocht van pad mee naar L. Langs kunstwerk in water Even verder bent u al weer bij de
weg. Vóór u ziet u een driehoekige parkeerplaats. Loop naar de achterste hoek bij de
kapper op nummer 98B en ga daar LA de Dorpsstraat in.
Raadhuis van Nieuwer-Amstel (nu Amstelveen)
Op nummer 75 het raadhuis uit 1896, gebouwd nadat de gemeenteraad door annexaties
haar prachtige, nog geen 4 jaar oude raadhuis aan de Amstel moest afstaan aan
Amsterdam. Dakloos geworden moest de gemeente zich eerst behelpen met de
achterzaal van café Het Dorstige Hert, iets verderop in de Dorpsstraat. In 1980 werd het
tegenwoordige gemeentehuis aan de Poel opgeleverd en moest het raadhuis uit 1896 in
verband met verzakkingen afgebroken worden. Op bijna dezelfde plaats werd het weer
opgebouwd.

8. Even verder RA Stationsstraat. Direct vóór spoor LA richting Amsterdam. Snelweg over en
even verder bij wegwijzer 61604-1 en bordje Kazernepad RA over fietspad omlaag.
Beneden LA Mr. F.A. van Hallweg. Na 100 m bent u weer bij de Witte ULO en gaat daar
RA de Thorbeckelaan in. Aan einde weer Keizer Karelweg oversteken naar busstation.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
14,5 km
Beginpunt
Amstelveen Busstation
Parkeren
Betaald parkeren bij het busstation.
Gratis parkeren op de parkeerplaats aan het einde van de Oude Karselaan (1182 CT
Amstelveen). Zie begin alinea 2
Honden
Niet toegestaan in de Oeverlanden bij de Poel
Horeca
Centrum Amstelveen: diverse horeca
Hotel-café-restaurant Abina
Amsterdamseweg 193
1182 GW Amstelveen
www.abina.nl
Geitenboerderij Ridammerhoeve
Nieuwe Meerlaan 4
1182 DB Amstelveen
www.geitenboerderij.nl
Oude Dorp: diverse horeca

In de wandelgids Wandelen buiten de binnenstad van Amsterdam heeft Alex Buis
maar liefst 228 kilometer aan wandelplezier door de hele gemeente Amsterdam
beschreven. In 14 etappes wordt de wandelaar rondgeleid door bebouwing, parken,
landelijk gebied en stadsjungle. De gids is te koop bij de boekhandel of online te bestellen
via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

