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Middenhoven, Waardhuizen en Groenelaan
Amstelveen ligt hoofdzakelijk in twee polders: de Bovenkerkerpolder en de Middelpolder.
Die eerste polder gaat u met deze route verkennen. U blijft daarbij voornamelijk in de
bebouwde kom van Amstelveen. Let u bij de metrohalte eens op de bermen van de
Beneluxbaan die in de zomer vol staan met bloemen. Het was de bekende hovenier Koos
Landwehr (1911-1996) die de zanderige bermen liet inzaaien met bloemen die groeien op
voedselarme grond. Vanaf de metrohalte komt u al snel in het Augustinuspark met de
prachtige Paaskerk (1961). Het is één van de belangrijkste bouwwerken van J.B. Baron
van Asbeck (1911-2010). Deze architect liet zich inspireren op de beroemde Chapelle de
Notre-Dame du Haut van Le Corbusier (in Ronchamp). Door de groenstrook langs de
Van der Hooplaan gaat het verder naar de Beneluxbaan. De brede middenberm (ooit
bedoeld voor de aanleg van de metro) staat ook hier zomers vol bloemen. Door de
parken van Middenhoven loopt u naar de Kalfjeslaan met zijn populieren. Vanaf hier kijkt
u uit op het open gebleven gedeelte van de Bovenkerkerpolder met in de verte Uithoorn.
U loopt weer terug langs de rand van Waardhuizen en Groenelaan door een mooie
parkstrook met uitzichten op de open strook polder langs de Amstel. In april en mei
bloeien hier de bos- en stinzenplanten uitbundig.

Routebeschrijving
1. Vanaf tramhalte Ouderkerkerlaan trap op en boven op viaduct LA. Bij oprit van
Beneluxbaan RD en dan direct na benzinestation LA voetpad naar beneden. U passeert
de flat aan uw rechterhand en komt dan uit bij de ingang van die flat. Hier LA brug over
Maarten Lutherweg in. (Parkeert u uw auto op de parkeerplaats dan gaat u vanaf de
Mercedes-Benz garage naar de Maarten Lutherweg en volgt deze naar L). Op kruising
met Johannes Calvijnlaan (schuin R een voetbalveld) LA. Aan einde weg tegelpad op en
direct RA grindpad. Een paar meter verder RD en vlonderpad over. RD gaand komt u bij
een elektriciteitshuisje in een straat. Hier RA (Maarten Lutherweg). Aan einde straat
oversteken (ook Maarten Lutherweg), deze heel even naar L volgen en dan RA onder flat
door. Direct in park LA. Houd de flat nu aan uw linkerhand (aan rechterhand Paaskerk).
2. Het pad buigt naar R en dan houdt u de volgende flat aan uw linkerhand. Aan einde van
deze flat met voetpad mee naar L en bij straat RA. Direct met straat mee naar R en dan
LA voetpad in langs fietspad. Aan einde fietspad bij knik van Ambrosiuslaan RD. Deze
straat 60 m volgen tot einde bij winkelcentrum. Hier LA langs Van der Hooplaan (niet
deze weg oversteken). Volg deze weg nu tot aan de kruising met de dubbele
Beneluxbaan met brede middenberm (volg de stoep, vervolgens het voetpad door een
groenstrook en dan weer de stoep). Beneluxbaan oversteken en dan direct LA bruggetje
over en weer RA een parkje in met water aan uw rechterhand. Bij brug RD verder langs
water. Aan einde van water meebuigen naar R en dan op kruising met fietspad RD. Op
kruising met asfaltweg ook RD.
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3. Langs gebouw van schooltuinen en dan op speelpleintje RA. Langs speelbrug aan uw
rechterhand en dan LA brug over. Direct na deze brug LA langs vijvertje (of loop ook
even een rondje om de andere vijver). Even verder iets omhoog en LA brug over. Dan
RD met aan uw rechterhand een sloot en het metrospoor. Op splitsing L aanhouden en
even verder iets omhoog naar pleintje met bomen. Hier schuin RA naar beneden. U loopt
op het winkelcentrum van Middenhoven af en gaat vóór de schuifdeuren RA langs het
winkelcentrum. Steek bij metrohalte Brink (aan linkerhand) het spoor over. Dan LA langs
fietsenstalling en weer RA grindpaadje door parkje. Het water aan uw rechterhand
houden. Aan einde park verder over fietspad richting weg. Deze weg (Nesserlaan) naar L
volgen over voetpaadje naast de weg.
4. Na 270 m fietspad naar L negeren. Weer 400 m verder op kruising met fietspad LA (het
fietspad naar R heet Middenweg B.P.). U volgt nu het Noord-Hollandpad. Bij wegwijzer
17822-2 RA en dan schuin L langs bushalte Galjoen lopen. Steek asfaltweg over en ga
RD woonwijk in (Voorplecht). Na bocht naar R RA Dukdalf. Aan einde straat parkje in en
direct LA (Noord-Hollandpad gaat RD). Het pad buigt naar R en weer naar L. De eerste
brug aan uw rechterhand negeren en verder langs het water. Op kruising met fietspad
RD. Ga over dan volgende brug RA en direct weer LA langs andere kant van water. Bij
straat (Valreep) zo goed als RD over voetpad langs fietspad dat direct naar R buigt. Waar
fietspad naar R buigt en eindigt in een woonstraat gaat u even RD en dan LA een brug
over. U houdt nu de open polder en een sloot aan uw rechterhand. Waar u niet meer
verder kunt langs de sloot gaat u LA langs huisnummer 49. Op pleintje met
parkeerplaatsen steekt u schuin naar R over en dan RA langs huisnummer 13. Bij water
met pad mee naar L. Even verder RA bij bocht van asfaltweg (Turfschip) en direct RD
over fietspad langs kop van dijk op flat af (deze dijk zal over enige tijd afgegraven worden
voor woningbouw).
5. Vóór die flat met bocht mee naar R, dan brug over en vervolgens LA weer brug over. RD
over voetpad omhoog parkje in langs flat. Verderop afdalen en beneden in doorgaande
richting verder langs sloot aan rechterhand. Blijf sloot volgen. Na 600 m gaat u een
zijsloot over en 400 m verder komt u bij een bruggetje over de gevolgde sloot. Niet deze
brug over maar met pad mee naar L (u heeft dan nog steeds water aan uw rechterhand).
Bij fietspad schuin RA brug over en dan LA voetpad langs sloot aan linkerhand
(eventueel verderop houtsnipperpad nemen). Asfaltweg oversteken en zo goed als RD
over tegelpad met aan uw linkerhand een vijver en rechts van u een hotel. Buig even
verder mee naar R en vervolgens naar L over de brug onder het gebouw. Fietspad
kruisen en verder langs sloot aan linkerhand. Aan einde RA trap op en langs tuin van
ouderencomplex. Bij Laan van de Helende Meesters LA en direct RD langs fietspad en
brug over. Houd dan R aan. U loopt iets omhoog en gaat bovenaan bij de stoplichten LA
naar de metrohalte.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
8,6 km
Beginpunt
Metrohalte Ouderkerkerlaan (u kunt ook beginnen bij Metrohalte Brink, zie alinea 3)
Parkeren
Parkeerplaats aan de Kierkegaardstraat 1185 AH Amstelveen (zie alinea 1)
Honden
Toegestaan

Horeca
Lunchroom ITaly (zondag gesloten)
Van der Hooplaan 231A
1185GC, Amstelveen
www.lunchroomitaly.nl
Lunchroom en Cafetaria Zulle We
Brink 30
1188 NC Amstelveen

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.

