
Zestig hectare wilde natuur en drassig 
moerasbos, maar ook strandjes en speel
plekken. De Oeverlanden zijn een heerlijk 
natuurgebied om in te fietsen, wandelen en 
spelen. Je kunt er prachtige vogels en vlinders 
spotten. Als je geluk hebt, zie en hoor je 
vogels als de groene en grote bonte specht,  
de ijsvogel en de ransuil.

 Bonte spechten en waterdiertjes
Bij NMEcentrum De Wiedijk kom je ogen tekort. Je ziet 
bonte spechten of een piepklein goudhaantje. Een 
boomgaard met echte appels. Kinderen én volwassenen 
leren samen over de natuur door waterdiertjes te zoeken 
tijdens  een van de natuur of milieulessen. In het 
centrum zijn ook praktijkvoorbeelden te zien van 
energie besparing en duurzame energie. 

Adres: S.F. van Ossstraat 1, Amsterdam

4

De Oeverlanden
Zestig hectare wilde natuur en drassig 
moerasbos. Maar ook strandjes en speelplekken 
om heerlijk de middag met het hele gezin door 
te brengen. De Oeverlanden zijn een veelzijdig 
natuurgebied waar jong en oud van genieten. 
Als je nu door het gebied fietst, kun je je bijna 
niet voorstellen hoe het er jaren geleden uitzag. 
Toen werd een deel van De Oeverlanden 
gebruikt als stortplaats voor bouwafval.

Wild moerasbos
Het westen van Nederland was vroeger een 

moerasbos. Een deel van De Oeverlanden doet 
nog denken aan die tijd. Het drassige moeras-
bos kan er ongeremd haar gang gaan en dat 
ziet er wild uit. Het is een heerlijk gebied om  
in te wandelen, vergeet alleen je laarzen niet! 

Vogels en vlinders
In De Oeverlanden kun je prachtige vogels en 
vlinders spotten. Als je geluk hebt zie en hoor je 
vogels als de groene en grote bonte specht, de 
ijsvogel, de buizerd en de ransuil. Een opvallen-
de vogelplek is het nachtegalenbosje waar 
broedparen elk jaar terugkeren. In totaal leven 

er meer dan veertig 
soorten broedvogels in  
De Oeverlanden. Het is  
ook een belangrijk vlinder-
gebied. Je kunt er het 
hooibeestje zien en naar 
het oranjetipje en het 
dikkopje wordt door 
liefhebbers uitgekeken. 

 Uniek stukje Groene AS
Natuurpark de Vrije Geer is een restant van het  
oude veenweidegebied. Het heeft nu een gevarieerde, 
natuurlijke begroeiing en is omringd door verbrede 
sloten, tussenslootjes en natuurlijke begrazing. Ontdek 
dit unieke stukje Groene AS. Een wandelpad brengt je 
naar de meest intieme plekjes! 

Sloten route
9 km
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Fietsroute
lengte ± 9 km
start  Molen van Sloten, bij de 

Sloterweg

0 km
Steek de Sloterweg over en ga 
de Ringvaartdijk op. Vervolg je 
weg onder de snelweg en de 
spoorlijn door.

1,3 km
Je komt bij een y-splitsing. Hou 
rechts aan en fiets onder het 
viaduct door. Na 100 meter, 
vlak voor jachthaven Driessen 
linksaf het fietspad op. Dit is 
het Anton Schleperspad. Je 
fietst door De Oeverlanden en 
passeert twee bruggetjes.

2,2 km
Aan je rechterhand ligt bij 
Paviljoen Aquarius het pontje 

Nieuwe Meer om over te 
steken naar het Amsterdamse 
Bos. Je kunt daar de Amster-
damse Bos route vervolgen.  
Je kunt ook rechtdoor fietsen 
over het Anton Schleperspad. 
Na 200 meter bij het veeroos-
ter rechts aanhouden. 

3,5 km
Ga bij de T-splitsing linksaf de 
Riekerweg op (bordje richting 
Slotervaart). Sla na 100 meter 
meteen weer linksaf (richting 
Badhoevedorp/Den Haag). Ga 
over het bruggetje en onder 
het viaduct van de snelweg 
door, en fiets de Johan 
Huizingalaan op. 

4,0 km
Volg de Johan Huizingalaan 
voor ongeveer 200 meter en sla 
dan linksaf de Sloter weg op. 

4,8 km
Sla bij de T-splitsing rechtsaf. 
Je fietst hier over het Christof-
fel Plantijnpad. Steek de 
Louwesweg en de trambaan 
over en vervolg rechtdoor.

5,9 km
Ga linksaf de Plesmanlaan op 
en blijf deze weg tot het einde 
volgen. Je komt dan terug bij 
het startpunt.

500 meter voor het einde, 
direct na de passage van de 
Baden Powelweg (rotonde) 
kun je een bezoek brengen 
aan Natuurpark de Vrije Geer, 
dat aan je linkerhand ligt.

 Bijzondere bomen
In het oostelijke deel van De Oever
landen ligt volkstuinpark Ons Buiten. 
Een groot park waar je kunt wandelen 
en kunt genieten van bijzondere 
bomen, paddenstoelen, vogels en 
vlinders. 

Adres: Riekerweg 15, Amsterdam.

 Zin in wandelen?
Neem het avontuurlijke wandelpad langs 
de oever. Het biedt een prachtig uitzicht op 
de Nieuwe Meer en gaat langs rietkragen 
en bomen. Misschien kom je wel een 
Schotse Hooglander tegen. Kijk voor  
leuke wandelingen ook eens op  
www.oeverlanden.nl. 

 Met het pontje
Wil je oversteken naar het Amsterdamse 
Bos, dan kun je bij Paviljoen Aquarius, 
Anton Schleperspad 10, het veerpontje 
nemen. Het pontje vaart van april tot  
en met september, op zaterdag van 
12.00 – 18.00 uur en op zondag van 
11.00 – 19.00 uur.
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