Oeverlanden route
9 km

4

4

Wroeten in de aarde

In De Oeverlanden vinden regelmatig excursies plaats
vanuit het NME-centrum De Waterkant. Kinderen én
volwassenen leren samen over de natuur door waterdier
tjes te zoeken en met de vingers in de aarde te wroeten.
In het centrum zijn ook praktijkvoorbeelden te zien van
energiebesparing en duurzame energie.
Adres: Anton Schleperspad 1, Amsterdam.

De Oeverlanden en Zuidelijke
Oeverlanden

In De Oeverlanden en Zuidelijke OeverlandenNieuwe Meer kun je als vogelliefhebber je hart
ophalen. Het zijn belangrijke leefgebieden voor
water-, zang- en rietvogels. Vanaf de uitkijk
toren in de Zuidelijke Oeverlanden kun je
prachtige vogels ontdekken, zoals de kleine
karekiet, de rietgors en bruine kiekendief. En
in de noordelijke Oeverlanden hoor je de grote
bonte specht of zie je met een beetje geluk een
ijsvogel voorbij vliegen.

Drassig moerasbos, strandjes en speel
plekken. Deze route brengt je langs de
noordelijke en zuidelijke Oeverlanden
en de Nieuwe Meer. Vanaf de uitkijktoren
in de Zuidelijke Oeverlanden kun je
prachtige vogels spotten, zoals de kleine
karekiet, de rietgors en bruine kiekendief.

Nat rietmoeras

De Zuidelijke Oeverlanden zijn een restant van
het oorspronkelijke veenlandschap dat hier lag.
In 2008 is een deel van de grond twintig tot
dertig centimeter afgegraven. Wilgen en berken
die tussen het riet groeiden zijn verwijderd,
zodat nat rietmoeras weer kan groeien.
Moerasvogels voelen zich hier nu helemaal
op hun plaats.

Strandjes en speelplekken

De Oeverlanden vormen een natuurgebied rond
de oevers van het Nieuwe Meer in Slotervaart.
Drie kleine, afgeschermde strandjes vormen
een speelplek voor kinderen en zonplek voor
ouders. De strandjes zijn omgeven door groen
en bieden een mooi uitzicht over het Nieuwe
Meer. Op een van de strandjes vind je een
houten waterspeelconstructie en een klimtoren.
Vlakbij is ook een skate-baan.

5

Met het pontje

De leukste weg van en naar het Amsterdamse
Bos is veerpont Nieuwe Meer! Opstappen
aan de noordzijde: Paviljoen Aquarius,
Anton Schleperspad 10. Aan de zuidzijde:
Wilgenlaantje bij boerderij Meerzicht. Het
pontje vaart van april tot en met september,
op zaterdag van 12.00 – 18.00 uur en op
zondagvan 11.00 – 19.00 uur.
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Bij Boerderij Meerzicht bakken ze heerlijke pannenkoeken.
Voor de kinderen is er een dierenweide en speeltuin.
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Adres: Akersluis 10, Amsterdam-Sloten.
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Hoe werkt een molen?

De Molen van Sloten ligt aan de Ringvaart van de Haarlem
mermeerpolder. In de molen is veel te zien over de molen
techniek en de geschiedenis van Sloten en Oud Osdorp.
Ook is er een presentatie Rembrandt op Zolder, met daarin
wassen beelden van door hem geschilderde figuren.
Dagelijks rondleidingen tussen 10.00 en 16.00 uur.
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Trek gekregen?

Adres: Koenenkade 56, Amsterdam.
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Bij het pontje Nieuwe Meer /
Paviljoen Aquarius kun je de
Nieuwe Meer oversteken. Je
meert aan, vlakbij Boerderij
Meerzicht.
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Tijd voor een stop!

Even uitrusten op één van de mooiste
plekjes in Amsterdam en genieten van
Raadhuis
wat lekkers en het uitzicht over de
Amstelveen
De Nieuwe Meer. Dat kan bij Paviljoen
Amstelveense
PoelAquarius.
Adres: Anton Schleperspad 10, Amsterdam.
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Volg de weg richting Boerderij
Meerzicht. Bij deze boerderij
ga je linksaf. Volg de weg
richting het Bezoekerscentrum
Amsterdamse Bos en Grand
Café De Bosbaan. Na ongeveer
1 km zie je een uitkijktoren aan
je linkerhand. Hier heb je een

mooi uitzicht over de
Zuidelijke Oeverlanden.

Jachthavenweg-IJsbaanpad
linksaf.

2,9 km

4,7 km

Fiets langs de noordzijde van
het Grand Café richting het
Beierspad. Ga linksaf dit pad
op. Het pad gaat vanzelf over
in de Jachthavenweg.

3,5 km

Ga linksaf het Jollenpad op
en vervolgens rechtsaf het
Damloperspad. Fiets onder
de Ringweg-Zuid door.

4,4 km

Aan je linkerhand ligt de
Schinkel. Deze vaart kun je
via het Jaagpad oversteken.
Ga hiervoor bij de kruising

Als je de Schinkel over bent,
ga je linksaf. Volg het Jaagpad
weer terug onder de snelweg,
langs De Nieuwe Meer.

6,6 km

Het Jaagpad gaat over in de
Riekerweg.

6,7 km

Bij de kruising ga je linksaf
over het Anton Schleperspad,
richting het pontje Nieuwe
Meer en Paviljoen Aquarius.
Je bent terug bij het startpunt.
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