
w w w. a m s t e lv e e n . n l

Amstelveners, sla 
de vleugels uit!
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Amstelveen is één van de groenste gemeenten van 
Nederland. Niet alleen bewoners weten dit te waarderen, 
ook diverse vogelsoorten. Bekende en minder bekende 
soorten slaan hun vleugels uit boven onze stad. Bent u 
klaar om ze te ontmoeten? Pak uw fiets en trek erop uit. 
Grote kans dat u een aantal van hen treft!

De route is totaal circa 30 km en neemt met de nodige pauzes ongeveer 3,5 tot 
4 uur in beslag. U kunt in principe op elke gewenste locatie langs de route met 
de fietstocht beginnen. U kunt er ook voor kiezen om de route halverwege te 
beëindigen. Dit scheelt u een kleine 2 uur. In de tocht kunt u op sommige 
plekken gebruik maken van een pont. Wilt u weten wat een overtochtje met de 
pont kost? Of wilt u zeker weten of de pont vaart? Check 
www.groengebied-amstelland.nl. Vul in het zoekveld de term ‘pont’ in. U vindt 
zo actuele informatie. 
In de tekst wordt regelmatig ver wezen naar knooppunten (kp) van het fiets-
knooppuntennetwerk. De cijfers 1 tot en met 20 in de tekst verwijzen naar de 
cijfers op de kaart. Behoefte aan pauze? Onderweg treft u regelmatig terrasjes 
waar u iets kunt drinken of eten.   

In deze brochure vindt u beknopte informatie over vogels 
en het gebied waar u doorheen fietst. Wilt u meer weten? 
Op www.amstelveen.nl/vogelfietsroute staat een 
uitgebreide beschrijving. 

Tip: Neem een verrekijker mee! Gedurende de tocht is het 
meer dan de moeite waard om regelmatig af te stappen en 
te genieten van de mooie omgeving. 
Achter in deze brochure vindt u een overzicht van veel 
voorkomende vogels.

m e e r  w e t e n ?

Vogelfiets route
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Het startpunt (1) van de fietsroute is, voor 
bezoekers die met de auto komen, de P+R 
parkeerplaats bij de hoek van Langs de Akker en 
de Burg. Boersweg (ANWB3684 3). Fiets in noordelijke 
richting langs de Burg. Boersweg, onder de snelweg 
A9 door, naar de Oranjebaan. Halverwege beide wegen 
ziet u rechts een in 2008/2009 door de gemeente 
Amstelveen gerealiseerde oeverzwaluw-wand. 

U steekt vervolgens de Oranjebaan over (2). Rij 
circa 300 meter rechtdoor naar het parkeer-
terrein van Escapade. Sla bij Escapade rechts af 
en ga direct bij informatiebord ‘Middelpolder’ 
het fietspad op naar de Middelpolder. Rechts 
ziet u grasvelden en jonge boomaanplant. Hier 
kunt u allerlei zangvogels horen en zien, zoals 
tjiftjaf, fitis, vink, winterkoning, putter, kool- en 
pimpelmees. Ook de kraai, kauw, ekster en gaai 
zijn hier veel geziene gasten. 
Hoort u een claxongeluid? Dit is vast één van de 
fazanten hanen die hier regelmatig te zien zijn. 

Middelpolder
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In het voorjaar broeden er weidevogels zoals grutto, scholekster en kievit. 
Ook kunt u er de ooievaar, grote zilverreiger, blauwe reiger en soms een lepelaar 
aantreffen. 

Bij de volgende splitsing gaat u linksaf (3). Hier liggen rechts plas-/drasgebie-
den. Het is verboden gebied in het broedseizoen. Er komen rietvogels voor, zoals 
de kleine karekiet, maar ook wilde eenden, knobbelzwanen, meerkoeten, 
waterhoentjes en grauwe ganzen. In het weiland zijn in het voorjaar de kievit, 
scholekster en grutto te zien die baltsen (verleidingsdans) of hun jongen 
beschermen tegen rovers zoals kraaien. Het laatste stuk fietst u omhoog naar 
het Bovenland. 

U bent nu in het zogenaamde Bovenland (4) van de polder. Dit gedeelte is 
nooit verveend geweest oftewel er is nooit turf gestoken. Aan uw linkerhand 
staat een mooie oude, iets vervallen, boerderij (Bankrasweg 20) waar altijd wel 
spreeuwen of mussen zijn te zien en te horen.

Sla links af en volg de Bankrasweg langs het water. Onderweg kunt u via een 
bruggetje naar een kijkscherm wandelen om over de polder te kijken zonder 
eventueel aanwezige vogels te verstoren. In het voorjaar zitten hier veel 

Wijngaard De Amsteltuin
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weidevogels en knobbel-
zwanen. Aalscholvers staan 
langs de sloten om hun veren 
te laten drogen. Boven de 
sloten en de weilanden 
vliegen boerenzwaluwen.
Negeer aan uw linkerhand het 
fietspad de wijk in. 
 
Fiets door tot boerderij  
De Driesprong (5), ga daar 
rechtsaf en steek de weg over 
naar het fietspad links van de 
weg (Machineweg).  
U passeert de Rioolwater  - 
zui veringsinstallatie. Direct 
voorbij de waterzuivering gaat 
u linksaf over een bruggetje 
het fietspad op. Ooievaars en 

verschillende rietvogels zijn hier regelmatig te zien. U ziet hier ook tamme ganzen. 
Bij de T-kruising links. U vervolgt dit bochtige pad totdat u uitkomt op een 
driesprong. Hier rechts afslaan. Bij de T-kruising naar rechts. U komt nu op het 
laatste stuk van de Kostverlorenweg (6). Ga hier naar links. Aan het eind van 
deze weg gaat u rechtsaf, de Kalfjeslaan op richting de Amstel. 

Sla links af (richting Kp 57) en fiets ca. 100 m naar de pont (7). 
Neem eventueel de pont naar de stille oostkant van de Amstel (richting Kp 61).
Ponttijden:
• mei tot en met augustus dagelijks van 12.00 tot 18.00 uur 
• april en september alleen op zaterdag, zondag en feestdagen van 12.00 

- 18.00 uur. 

Zodra u de pont af rijdt rechts afslaan en u fietst langs de Groot Duivendrechtse 
Polder (aan uw linkerhand). Hier kunt u vogels als mezen, merels en vinken zien. 

Bovenland

Als de pont ‘Kalfjeslaan’ niet vaart, gaat u bij café Het Kalfje rechtsaf en fietst u 
langs de westkant van de Amstel naar Ouderkerk aan de Amstel (richting Kp 61).

a lt e r n at i e v e  r O u t e
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Vervolg de weg langs de Amstel (8) richting Ouderkerk a/d Amstel (richting 
Kp 61).
Aankomend bij de brug over de Amstel (9) in Ouderkerk, slaat u rechts af en 
fietst u over de brug. Bij de verkeerslichten steekt u over naar links. U fietst naar 
beneden (19) langs de terrassen (richting Kp 67).
U komt bij de eerste splitsing een rood verwijsbordje tegen: Speelboerderij 
Elsenhove. Als u het leuk vindt kunt u een bezoek brengen aan de speelboerderij. 
 
Volg Kp 66 (tweede weg rechts): U bent op Langs de Akker (10), rechts  van de 
weg ligt volkstuincomplex Langs de Akker, links Wijngaard De Amsteltuin en 
Bijenpark Amstelland en schooltuin Akkerbloem. Aan het eind van Langs de 
Akker slaat u links af. U kunt ervoor kiezen de route nu te beëindigen. 

Kunt u echter geen genoeg krijgen van al het moois? Ga dan het fietspad op bij 
het bordje ‘Nes a/d Amstel’ (door de polder), de Bovenkerkerpolder in. Blijf het 
fietspad volgen, negeer het fietspad (paal 71994) (over de brug) dat de wijk in 
gaat. Al fietsend komt u voor een groot deel langs water en dus ook vanzelfspre-
kend langs vogels. De meeste soorten die u hier ziet zijn voor hun eten aangewe-
zen op water. U kunt hier ook weidevogels zien zoals de kievit, grutto en 
tureluur, maar ook de blauwe reiger.

Zangvogels zijn te horen in de beplanting bij de bebouwing en misschien te zien: 
tjiftjaf, fitis, kool- en pimpelmees. De torenvalk vliegt hier rond of zit op een 
uitkijkpost en als het licht er toevallig op valt kunt u zien hoe prachtig roodbruin 
deze vogel is. Wie weet ziet u de valk ‘bidden’ (stilstaan in de lucht), voordat een 
prooi bemachtigd wordt. 

Aan het einde van het fietspad (11) gaat u over het bruggetje, linksaf en 
onmiddellijk rechtsaf Lichtboei in, volg deze straat tot Valreep. Sla daar vervol-
gens links af naar Galjoen. Doorrijden tot bordje (paal 71999) ‘Nes a/d Amstel’ 
en links af (12). Na 100 meter links richting Nes a/d Amstel via de Nesserlaan 
(Kp 93).

Bovenkerkerpolder Molenstomp Bovenkerkerpolder
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In de plas/drasgebiedjes aan de rechterkant van de Nesserlaan komen veel 
vogels voedsel zoeken en water drinken. 
In de polder broeden veel huiszwaluwen onder overstekken van boerderijen, in 
de stallen broeden vaak boerenzwaluwen. 

Als u wel de route vervolgt gaat u bij het gemaal (13) rechtsaf de Ringdijk op 
(Kp 68, richting Kp 29). Rechts van u ziet u het aanzienlijke verschil tussen het 
Bovenland (niet verveend) en het Benedenland (wél verveend). 
In het voorjaar kunt u hier de baltsvluchten van de weidevogels horen en zien: 
grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs en veldleeuweriken. Ook de buizerd en 
boerenzwaluwen vliegen hier rond. U fietst langs een overblijfsel van een molen 
van de vroegere molengang (droogmakerij). 

In Nes aan de Amstel (14) blijft u Kp 29 volgen langs de Amstel  richting 
Uithoorn. 

Bij Kp 29 met pont oversteken (15). 

Vaartijden:
ma t/m vr 06.00 - 20.00 uur 
za/zo 09.00 - 20.00 uur van 1 april tot 1 november
za/zo 09.00 - 18.00 uur van 1 november tot 1 april

Aangekomen bij het gemaal aan de Ringdijk (13) kan de route eventueel 
worden ingekort. U fietst dan door tot aan de Amstel en neemt de pont 
naar de overkant. Daar slaat u linksaf richting Ouderkerk aan de Amstel en 
Amstelveen. Het pontje vaart in april en september alleen in de weekenden 
en op feestdagen van 12:00 uur tot 18:00 uur. In de maanden mei tot en met 
augustus vaart het pontjes dagelijks van 12:00 uur tot 18:00 uur.

a lt e r n at i e v e  r O u t e

Molenstomp Bovenkerkerpolder Urbanuskerk Nes aan de Amstel Fort Waver
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Aan de overkant (16) volgt u Kp 49 (Waverdijk) en slaat u links af. U rijdt nu 
richting Kp 1 (provincie Utrecht). Rechts van u ligt op een eilandje het Fort 
Waver. Fiets door naar de Jac. C. Keabrug (ophaalbrug). 

Na de ophaalbrug (17) gaat u links richting Kp 62. U fietst nu langs polder 
De Ronde Hoep. Deze polder heeft een opmerkelijk stervormig slotenpatroon.  
Het is een fantastisch weidevogelgebied. Bij boerderij ‘De Parel’ (Ronde Hoep 
west 430) kunt u nesten van huiszwaluwen zien. Boerenzwaluwen zitten daar in 
de schuur, maar zijn ook elders te zien. Net als witte kwikstaarten die ook in de 
buurt van boerderijen te vinden zijn.

Op de Amstel zelf ziet u, voordat het broedseizoen begint, krak- en kuifeenden 
in groepsverband. Later in het seizoen alleen nog in paren. Futen – wat grauwig 
in de winter – krijgen in het voorjaar een prachtig verenkleed waarmee ze op 
vrijersvoeten gaan. Een baltsend paartje futen is een prachtig gezicht. Als ze 
jongen hebben dragen ze die vaak op hun rug tussen de veren. Boven sloten en 
de Amstel zijn vaak visdiefjes te zien die al speurend naar een visje een paar 
meter boven het water vliegen. 

U nadert nu de snelweg A9 (18), in de bocht gaat u linksaf het fietspad 
(Achterdijk) op naar de Polderweg. Bij de volgende splitsing links, Kp 62 volgen, 
de Polderweg op. U fietst langs de kerk (rechts), over de brug en daarna 
rechtdoor (richting kp 61) tot het kruispunt, dan linksaf door het dorp. 

U bent nu aangekomen bij de brug over de Amstel (9). Bij de verkeerslichten 
steekt u de Amstel over, dan naar links. U fietst langs de terrasjes (19) het dorp 
weer uit. Blijf de Amstel volgen. Vervolg de weg onder de snelweg A9 door 
(richting kp 67). 

Voorbij de Kruitmolen (20) gaat u de eerste weg rechtsaf, het fietspad op. Dit 
pad volgt u tot aan de Burg. Boersweg. Daar ligt links de parkeerplaats van waar 
u vertrokken bent. 

Tot slot
U hebt het einde van de fietstocht bereikt. We hopen dat u genoten heeft en dat 
de vogels zich in groten getale aan u hebben laten zien. Voor eventuele vragen 
over de route of over vogels in het algemeen kunt u terecht bij de gemeente 
Amstelveen via nme@amstelveen.nl.
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Tjiftjaf Koolmees Huismus Vink

witte kwikstaart spreeuw Houtduif merel

Boerenzwaluw gierzwaluw Oeverzwaluw kleine karekiet

kievit grutto scholekster fazant

torenvalk Buizerd Zwarte kraai ekster

wilde eend grauwe gans fuut meerkoet

aalscholver Blauwe reiger kokmeeuw visdief
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