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Schotse Hooglanders

In het Schinkelbos grazen Schotse Hooglanders. Deze
dieren, van elk achthonderd kilo, doen zich tegoed aan
allerlei groen dat ze kunnen vinden. Zij zijn de natuur
lijke grazers van het gebied. Een groot voordeel van deze
manier van onderhoud is dat de andere dieren in het
gebied niet gestoord worden door maaimachines.

Schinkelbos en de Beneluxbaanzone

Hoe zag het Amsterdamse Bos er in de beginjaren uit? Dat kun je beleven in het Schinkelbos.
Het bos is 46 hectare groot en in 1999 aangelegd. Sindsdien heeft de natuur het er voor het
zeggen!

De Beneluxbaanzone

Deze afwisselende route gaat door het
Schinkelbos en de Beneluxbaanzone.
Je fietst langs bomen, grasland, riet en
open water. In het Schinkelbos heeft
de natuur het voor het zeggen. Zelfs
het maaiwerk wordt hier gedaan door
schapen en Schotse Hooglanders.

De Beneluxbaanzone is de groene schakel tussen
het Amsterdamse Bos en de Hammarskjöldsingel
en is anderhalve kilometer lang. Het is een
belangrijke verbinding voor dieren als de ringslag, padden en verschillende muissoorten. Bij
de zuidgrens van de Amstelveense wijk Middenhoven ligt een ecoduiker van één meter breed en
maar liefst vijftig meter lang. Via deze doorgang
kunnen dieren vanuit Legmeer de Bovenkerkerpolder bereiken. Langs de zone groeien ook veel
planten, zoals de rietorchis, de watergentiaan
en de gele lis. Ruiters kunnen via een speciaal
aangelegd ruiterpad naar het Amsterdamse Bos
rijden. Bij het pad is een picknicktafel geplaatst
voor wandelaars en fietsers.

Ringslang en rugstreeppad

Als je nu door het Schinkelbos fietst kom je bos,
grasland, riet en open water tegen. Dit afwisselende landschap is een prettig leefgebied voor
verschillende diersoorten. Ze kunnen er genoeg
voedsel vinden. De ringslang is er al een keer
gezien. Verder leven de rugstreeppad, de grutto,
de dodaars, vlinders en libellen in het Schinkelbos. In het water zijn verschillende vissen
gespot, zoals de tiendoornige stekelbaars,
het vetje en de giebel. De natuur mag in het
Schinkelbos haar gang gaan. Natuurbeheerders
grijpen zo min mogelijk in. Het maaiwerk wordt
gedaan door schapen en Schotse Hooglanders.

4

Raadhuis Amstelveen

Aan de oever van De Amstelveense Poel,
een nooit ingepolderd veenmeertje, ligt
sinds 1980 het Raadhuis van Amstelveen.
Het gebouw sluit mooi aan bij de omrin
gende natuur door de houten gevel.
Adres: Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen.
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de Bosrandweg (N231) richting
het Schinkelbos.
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Picknicken

Op tien locaties in de
Groene AS vind je picknick
tafels met informatie over
het gebied. Deze fietsroute
brengt je langs twee ervan.
Neem hier even de tijd om
de natuur te leren kennen!

Legmeer

Bovenkerkerpolder

3,7 km

Steek de Bosrandweg over
naar het Schinkelbos. Rij dit
bos in. Het fietspad door het
Schinkelbos is zo’n 900 meter.

5,6 km

Na het Schinkelbos fiets je
rechtdoor naar de Mr. Jac.
Takkade. Volg deze kade.

6,5 km

Je komt uit op de Oosteinderweg. Je slaat linksaf.

8,1 km

Aan het einde van de
Oosteinderweg steek je de
Bosrandweg over. Daarna sla
je rechtsaf het Schinkeldijkje
op. Steek de kruising rechtdoor over en ga daarna
rechtsaf. Rij hierna de woonwijk in. Je rijdt op de weg
Beeckesteijn.

8,6 km

Aan het einde van de weg ga
je rechtsaf, vervolgens linksaf
en dan weer rechtsaf. Je fietst
nu op de Catharina van

Renneslaan. Volg het fietspad.
Deze weg gaat langs: Aletta
Jacobslaan, Ko van Dijklaan en
Jan Nelissenlaan.

10,5 km

Ga linksaf de Bertha von
Suttnerlaan op. Ga op de
Hammarskjöldsingelrechtsaf
en meteen linksaf de Burgemeester Wiegelweg op.

11,3 km

Steek de Bovenkerkerweg over
en ga dan linksaf. Blijf deze
weg volgen.

12,8 km

Ga linksaf de Zetterij op. Na
200 meter sla je rechtsaf het
fietspad op. Deze weg blijf je
volgen. Je steekt de Noorddammerlaan overen vervolgt
je weg langs de Amstelveense
Poel.

14,4 km

Je komt uit op de Laan
Nieuwer Amstel, vlakbij het
startpunt bij Raadhuis
Amstelveen.
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