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Auteur: Alex Buis
Groenstroken, veenpolder en Amstel
Amstelveen ligt hoofdzakelijk in twee polders: de Bovenkerkerpolder en de Middelpolder.
Die laatste polder gaat u met deze route verkennen. De eerste paar kilometers maakt u
kennis met het verstedelijkte deel van de polder. Op de prachtige Titus Brandsmakerk
(1969) na zijn het vooral de groenstroken die het hier mooi maken. Al betreft het hier
geen heemgroen, ze zijn wel aangelegd onder leiding van Chris Broerse. Na de
bebouwing komt u in het groengebied rond de kinderboerderij Elsenhove. Hier is nog een
prachtig stukje veengebied. Daarna gaat het verder langs de Amstel naar Ouderkerk om
dan de landelijke kant van de Middelpolder te verkennen over dijken en door weilanden
en bosjes. U komt weer uit bij de Amstel die u ruim 2 km volgt naar de Kalfjeslaan. Langs
de groenstroken van die laan komt u weer uit bij Uilenstede.

Routebeschrijving
1. Vanaf metrohalte Uilenstede trap af en LA. Met bocht mee naar R en dan direct LA
studentencomplex Uilenstede op. Volg asfaltweg langs sportcentrum. Aan einde asfalt
RD langs cultureel centrum Griffioen en dan direct RA tussen Griffioen en flat met blauwe
balkons. U loopt op de flat met rode balkons af en gaat op de straat daarvoor LA. Even
verder RA heemparkje in. Na 130 m RA brug over en dan op kruising LA. Weg
oversteken en verder over asfalt voetpad dat direct naar R buigt. Dubbele asfaltweg
oversteken en RD straatje in langs huisnummer 76. Waar straat naar R buigt LA voetpad
in naar brug. Direct na die brug RA. Na 180 m aan einde RA brug over en dan LA verder
langs water. U komt uit in de bocht van een asfaltweg (Florence Nightingalelaan) die u
RD volgt langs het winkelcentrum.
2. Florence Nightingalelaan verandert in Oostelijk Halfrond en deze weg buigt dan even
verder naar L, maar u gaat even daarvoor RA een voetpad in langs het water. Aan einde
RA brug over en dan LA verder langs water. Weer aan einde LA brug over en weer RA
verder langs water. Op asfaltweg bij Titus Brandsmakerk RA en even verder LA naar
parkeerplaats bij ingang van kerk. Dan RA stijgende voetpad in en 25 m verder op
driesprong RA. Voordat pad afdaalt LA langs 2 bankjes en dan direct op Y-splitsing R
aanhoudend omlaag. Beneden L aanhouden en direct op kruising RD. 1e pad LA langs
beeld. RD lopend daalt u even verder via een zigzag af en gaat dan de brug over (aan
linkerhand heeft u dan weer de Titus Brandsmakerk). Direct na brug RA over voetpad. Bij
Camera Obscuralaan/Max Havelaarlaan RD over voetpad met aan rechterhand water.
Negeer brug naar R en ga 15 m verder LA. Het pad buigt naar L en dan direct RA De
Vlasschaard. Op hoek bij speeltuin RA en dan op de T-splitsing LA Voor de Poort. Bij
Camera Obscuralaan even RA en direct LA langs parkeerplaats en verder over voetpad
naar sloot. RA langs sloot en bij asfaltweg LA brug over en dan RD langs fietspad.
Afkortroute:
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3. Heel even parkeerplaats van sportcentrum oplopen en dan bij informatiebord over
Middelpolder RA over smalle voetpad. Direct na een sloot komt u op een kruising met
een ruiterpad. Hier LA over voetpad naast ruiterpad. Even verder LA en direct met bocht
mee naar R. Pad naar R negeren. Aan einde bij fietspad RA, 15 m verder op T-splitsing
LA en weer 15 m verder fietspad naar R negeren. Na 300 m negeert u een fietspad naar
L. Ga verder bij 5.
Hoofdroute:
3. Voor parkeerplaats van sportcentrum met fietspad mee naar R buigen (Marathonlaan). Bij
kruispunt bij brandweer weg vóór u oversteken en dan LA over fietspad richting Elsenhove
(u volgt het Noord-Hollandpad). Na 120 m RA stijgend voetpad. Boven pad naar L
negeren en even verder via zigzag afdalen. De bochten van het pad volgend loopt u
verderop langs kinderboerderij Elsenhove. Na een bocht naar R komt u bij de ingang van
de kinderboerderij en gaat dan LA de dijk op. RD brug over en direct LA (NoordHollandpad gaat RD). Even verder een bruggetje over en dan RA. Aan einde RA en vóór
bruggetje LA. Iets verder aan einde RA pad tussen knotwilgen. Bij parkeerplaats RD
langs weg richting Ouderkerk aan de Amstel. Bij de Amstel LA Amsteldijk Zuid. In
Ouderkerk heet de weg Amstelzijde. Na horeca langs gevels aan linkerhand blijven om
dan verderop door tunnel onder N522 te gaan. Boven verder Amstel volgen tot
huisnummer 34. Hier LA Oostermeerweg. Na de brug komt u op een dijk.
Tijdens broedseizoen:
4. Op de dijk RD het fietspad naar beneden in dat direct naar L buigt en weer naar R. Aan
einde op T-splitsing RA. Na 300 m fietspad naar L negeren. Ga verder bij 5.
Hoofdroute:
(let op: route kan overwoekerd zijn)
4. Op de dijk RA. Na 270 m LA dijk af naar fijn picknickveldje. Via bruggetje weiland in. Volg
sloot aan uw rechterhand. Even verder over laag hekje stappen en verder langs sloot.
Bruggetje over en dan RA over fietspad en direct fietspad naar L negeren.
Samenkomst hoofdroute, afkortroute en variant tijdens broedseizoen:
5. Na 120 m (50 m vóór fietspad naar R buigt) LA over voetpad langs sloot. Na 280 m RA.
Voetpad buigt naar L en daarna gaat u RA. Dijk op en LA asfaltweg. Met bocht mee naar
R. Na 300 m op driesprong RA Machineweg MP en volg dan direct fietspad langs die
weg. Na 150 m LA houten brug over en volg dan voetpad dat direct naar L buigt (RD is
een ruiterpad). Op driesprong RA. Aan begin van vijver pad naar L negeren en aan einde
van vijver op driesprong RA. Even verder RA smal bruggetje over en dan schuin L over
graspad dwars door bosje. Op fietspad RA en direct met bocht mee naar links.
Tijdens broedseizoen:

6. Na 200 m fietspad naar R negeren. Met bocht mee naar L en dijk op. Daar asfaltweg naar
R volgen. Bij huisnummer 1 naar R buigen. Even verder kunt u RA naar een fijn
picknickveldje met rond picknicktafeltje, maar de route volgt de dijk RD. Ga verder bij 7.
Hoofdroute:
6. Na voornoemde bocht naar L slechts even verder RA bruggetje over. Dan LA door de
weilanden. Bruggetje over, fietspad kruisen en weer bruggetje over naar volgende
weiland. Aan einde van dit weiland via klaphekje naar picknickveldje met rond
picknicktafeltje. Loop naar dijk en ga daarop RA.
Samenkomst hoofdroute en variant tijdens broedseizoen:
7. Na 400 m is er vlak voor de bocht naar R een weg naar L.
Tijdens broedseizoen:
Hier LA en bij Amstel weer LA over voetpad langs weg. Ga dan verder bij 9.
Hoofdroute:
8. Loop even door en dan in bocht naar R trekpontje over. Loop door weiland met sloot aan
uw linkerhand. Na 50 m op hoek van weiland RA verder langs sloot en slechts even
verder LA langs sloot. Bruggetje over (of door openstaand hek ernaast) en dan LA naar
overstap naast hek en RD laan in. Bij Amstel deze naar L volgen over voetpad naast weg.
Samenkomst hoofdroute en variant tijdens broedseizoen:
9. Na ruim 2 km bij plaatsnaambord Amsterdam en café Klein Kalfje LA Kalfjeslaan. Ga 2e
brug aan uw linkerhand over en dan direct RA via klaphek of overstap dijk op. Aan einde
weer door klaphek (of overstap nemen). Loop over pad langs vijver langs bankje, dan
omhoog en LA langs sloot aan uw rechterhand. Fietspad oversteken en RD voormalig
arboretum in. Blijf sloot volgen. Het laatste stuk gaat over een tegelpad. Aan einde bij
brug schuin LA naar beneden en daar RA naar halte Uilenstede.
Praktische informatie
Toegankelijkheid route:
Tijdens het broedseizoen (15 maart t/m 15 juni) kunt u niet alle paden belopen. In de
routebeschrijving is dan een alternatief opgenomen.
Lengte van de wandeling
15,5 km
Beginpunt
Metrohalte Uilenstede
Parkeren
Bij Uilenstede (1183 AH, nog gratis), bij sportcentrum Escapade (1183 NM, zie alinea 3)
of parkeerterrein bij Elsenhove (Amstelslag, 1184 VD, zie alinea 3).
Honden
Op broedseizoentraject en in weiland langs Kalfjeslaan niet toegestaan.
Inkorten
3 km (u komt dan niet langs de horeca van Elsenhove en Ouderkerk)

Horeca
Theehuis In den Pappot (kinderboerderij Elsenhove)
Bankrasweg 1
1183 TP Amstelveen
www.elsenhove-horeca.nl
Loetje aan de Amstel
Amstelzijde 37
1184 TX Amstelveen
www.ouderkerk.loetje.com
Brasserie Paardenburg
Amstelzijde 55
1184 TZ Amstelveen
www.brasseriepaardenburg.nl
Klein Kalfje
Amsteldijk Noord 355
1083 AB Amsterdam
www.restaurantkleinkalfje.nl

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.

