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Gegevens over de route:
Lengte van de wandeling: 4 km.
Begin- en eindpunt: Westwijkplein 
onder het grote kunstwerk (lijkt op 
een grote pergola) naast het grote 
winkelcentrum.

De wandeling is goed te doen met 
rolstoel en kinderwagen.

beschrijving van de route:
De aandachtspunten zijn aangege-
ven met cijfers 1, 2, enzovoort. Zie 
de routekaart. U kunt de  route be-
ginnen en eindigen waar u maar wilt, 
als u de volgorde van de nummering 
maar volgt.
Van de vetgedrukte planten namen 
is een illustratie  aanwezig. De ove-
rig genoemde planten namen zijn 
onderstreept. De wetenschappelijke 
(Latijnse) namen zijn cursief  gedrukt.

Wijkwandeling Westwijk
Amstelveen heeft meer natuur dan de stedelijke omgeving doet 

vermoeden. Deze wandeling opent uw ogen, nu in de wijk ‘Westwijk’. 

U kunt deze wandeling in ieder seizoen maken, want ieder jaargetijde 

heeft zijn charme. We hopen dat u van deze tocht zult genieten!

Amstelveen
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t i p s

Let in elk seizoen weer op  andere

dingen! In de winter zijn de silhouet-

ten van de bomen zeer goed te zien. 

Ook de knoppen van de struiken 

en de bomen zijn juist dan goed te 

herkennen. In het voorjaar trekken 

de bollen en het uitlopen van bo-

men en struiken de aandacht. Van 

maart tot en met juni is het heem-

parkje aan de Anna Blamanlaan op 

z’n mooist. Dan is er veel in bloei. 

In de herfst zijn er veel paddenstoe-

len te bewonderen en kunt u van de 

herfstkleuren genieten. Neem voor-

al een kijker mee om kikkers, vogels, 

details van bomen, waterplanten en 

eventueel zelfs ringslangen goed te 

kunnen zien. En neem een spiegeltje 

mee voor de paddenstoelen. Je hoeft 

dan niet de hoed af te breken om de 

onderkant te kunnen zien.

In het najaar van 1989 is de eerste 
paal van de eerste woning van de 
Westwijk geslagen. De wijk is aan-
gelegd in de Noorderlegmeerpolder. 
Tot 1989 bestond deze polder uit 
oost-west liggende kavels met wei-
landen en met enkele kassen voor 
de bloementeelt. Van 1989 tot he-
den is er een grote, zelfstandige wijk 
gebouwd. Heel nuchter en  technisch 
de ‘Westwijk’ genoemd. 
De grenzen, waartussen de wijk 
gebouwd is, zijn de Legmeerdijk 

Westwijk, een jonge wijk
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(met sloten erlangs) en de Amstel-
veense Tocht, Bovenkerk en de J.C. 
van Hattumweg. De Amstelveense 
Tocht heet nu Hammerskjöldsin-
gel. Daarlangs lag en ligt nog steeds 
een spoorlijn. Nu voor de sneltram 
51, vroeger voor een passagiers- en 
goederentrein met stoomlocomo-
tief naar De Kwakel en verder. Zie 
op het kaartje o.a. ‘Halte Legmeer-
polder’. Op de hoek van de J.C. van 
Hattumweg, de zuidgrens van de wijk, 
stond een wit overweghuis, dat nu 

een woonhuis is. Rechts op het oude 
kaartje ziet u de Kruisweg. Deze weg 
heet tegenwoordig Nesserlaan.

Het groen in de wijk

In de Westwijk zijn inmiddels on-
geveer 4.000 woningen gebouwd, 
voornamelijk laagbouw, maar ook 
enkele fl ats met heel veel groen er-
tussen. Bij het ontwerp van de wijk 
is uitgegaan van de oorspronkelijke 
rechte verkaveling van de polder. Dat 
betekent lange zichtlijnen, zoals de 
noord-zuid lijnen van de Noorddam-
merweg, de Hammerskjöld singel en 
de Jan Nelissenlaan. Dit zijn strak 
ogende singels met  Populieren. De 
oost-west lijnen zijn minder strak en 
natuurlijker, wat te zien is bij de sin-
gels achter de Josephine van Gaste-
renlaan en langs de Willem Elschot-
laan.
Westwijk heeft een variatie aan laan-
bomen. In het centrum van de wijk, 
rondom het Westwijkplein staan 
veel Linden, terwijl in de  Albert 
Schweitzerlaan, Jan Teulingslaan en 
in de Bertha van Suttner laan Iepen 
zijn geplant. In de tussenstraten 
treffen we Sierkersen (Prunus), Sier-
appels (Malus) en Meidoorns (Cra-
taegus) aan. Op de Boschplaat zijn 
Elzen geplant.

Op deze kaarten 

kunt u het 

stratenplan en 

de verkaveling 

van nu vergelijken 

met die van 1920. 

Ziet u de 

overeenkomsten?
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Het centrum geeft een besloten in-
druk. Dat wordt door de beplanting 
geaccentueerd door de haag van 
leibomen. Dit zijn Haagbeuken (Car-
pinus betulus) en dus geen Leilindes, 
wat vaak wordt gedacht.
Ongeveer 7% van Westwijk is water. 
Dat is nodig om het overschot aan 
regenwater te kunnen opvangen. Er 
zijn twee gescheiden rioolsystemen 
aangelegd, namelijk één voor regen-
water en één voor afvalwater.
De wijk heeft geen centraal park. 
Wel twee buurtparkjes aan Luttick-
duin en de Bertha van Suttnerlaan 
en een heemparkje aan de Anna Bla-
manlaan. Wat verder nog opvalt in 
Westwijk is dat veel bomen in gras-
bermen staan in plaats van in de ver-
harding.

Tussen Amstelland en Spaarnwoude 
bevindt zich De Groene AS, een 
eco logische en recreatieve verbin-
dingszone. Grote en kleine natuurge-
bieden aan de zuid- en westkant van 
Amsterdam worden hier met elkaar 
verbonden. De Groene AS loopt ook 
door Westwijk heen, namelijk vanaf 
het Schinkeldijkje, via Beeckestijn 
(=onderaan de Beneluxbaan), Catha-
rina van Renneslaan, de Hammars-
kjöldsingel naar de Nesserlaan. 

routebeschrijving:
Op de overzichtskaart is de looprou-
te aangegeven. U kunt hierop ook 
het stratenplan, de verkaveling en 
de singels herkennen die noord-zuid 
en oost-west lopen.

1. De route begint bij het kunstwerk 
Westwijkplein:

Dit kunstwerk is ontworpen door de 
Zwitserse kunstenaar en landscha-
parchitect George Descombes. Het 
bestaat uit drie elementen: een be-
tonnen brug, een wachthuisje en een 
overkapping in de vorm van een gro-
te pergola. Het plaveisel bestaat uit 
onbewerkt beton, gravel en leisteen. 
De overkapping is van staal en glas 
en rust op 15 zuilen. Tegen de zuilen 
is Blauwe regen (Wisteria) geplant.
De vier marmeren banken zijn ont-
worpen door Michelangelo Pistoletti 
en zijn voorzien van teksten.
Loop langs de bibliotheek en daarna 
rechtsaf, langs het Kinderdagverblijf 
naar de Karel Eijkmanschool. 

2. Hier ziet u rechts van de ingang 
enkele Paardekastanjes (Aesculus 
hippocastanum ‘Baumannii’) die geen 
vruchten dragen. Hiervoor is geko-
zen om te voorkomen dat de kinde-
ren de ruiten van de school en van de 
huizen in de buurt zouden ingooien. 

Blauwe regen
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De kastanjes zijn geplant op de Na-
tionale Boomfeestdag in 2005 door 
kinderen van de Karel Eijkmanschool 
en basisschool De Triangel. Bij de 
bomen zijn ribbelbuizen in de grond 
gedaan om ervoor te zorgen dat er 
genoeg lucht bij de wortels van de 
bomen komt. Zie de ventilatietegels 
met de gaten, waar de ribbelbuizen 
op uitkomen.

Loop nog even verder op het school-
plein naar een rijtje leibomen.

3. Dit zijn geen leilindes, maar Lei-
haagbeuken (Carpinus betulus). Het 
komt niet vaak voor dat deze soort 
als leiboom wordt gebruikt.
Loop weer terug langs de Karel Eijk-
manschool en dan naar rechts.

4. U ziet u hier langs de rijweg (de 
Asserring) Lindes (Tilia cordata ‘Van 
Pelt’) staan. Let op het kleine, hart-
vormige blad.

Steek voor het water de Asserring over, 

en volg het verharde voetpad, links van 
het water. 

Dit is één van de ecologische oost-
west-verbindingen.

5. Links ziet u bosbeplanting met 
o.a. Rode Kornoelje (Cornus sangui-
nea). Hij heeft enigszins rode twij-
gen en witte bloeischermen. Wilt u 
zeker weten of het een Kornoelje is, 
breek dan een blad in tweeën. Trek 
de twee helften voorzichtig van el-
kaar en u ziet dat de nerfdraden blij-
ven zitten. 

Even verder ziet u de Sleedoorn  
(Prunus spinosa) die in de herfst 
zure, eetbare donkerblauwe bessen 
draagt en in de lente een pracht van 
witte bloempjes vertoont nog voor-
dat zij blad heeft. Ook de Egelantier 
(Rosa rubiginosa) komt u tegen. Ruikt 
u maar. Als u een blaadje kneust moet 
het naar appeltjes ruiken. In de herfst 
heeft hij gele bladeren. Bij het ouder 
worden schilferen de stammen af.

6. Op de hoek van het zijpaadje 
staan Lijsterbessen (Sorbus inter media 
‘Brouwers’). Deze kleine boomsoort 
is geen gewone wilde, maar een bui-
tenlandse, gekweekte soort. Bekijk 
het blad van deze boom en vergelijk 
die met het blad van de wilde Lijster-
bes op de tekening.

Leihaagbeuken

Wilde Lijsterbes
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7. Rechts vóór de brug ziet u aan het 
water enkele grote  Zwarte populie-
ren (Populus nigra ‘Vereecken’). Dit is 
een gekweekte, veredelde vorm van 
een in het wild in Nederland voorko-
mende Populierensoort. De meest 
bekende Zwarte populierensoort is 
de Italiaanse populier (Populus nigra 
‘Italica’). De noordelijke, zuidelijke 
en oostelijke toegangen van Amstel-
veen zijn daarmee beplant, n.l. de 
Keizer Karelweg, de Bovenkerker-
weg en de Oranjebaan. U weet wel, 
die zuilvormige bomen.

Ga rechtsaf de brug over. U loopt dan 
de Jan Nelissenlaan in.

Dit is een singel, een noord-zuid lijn 
in de verkaveling van Westwijk. U 
ziet hier bermen met  bomen erin, 
een kenmerk zoals besproken in het 
begin.

Linksaf bij de grote dwarslaan (de Bert-
ha van Suttnerlaan) en direct daarna 
rechtsaf het eerste paadje in van het 
Bertha van Suttnerbuurtpark. U loopt 
tussen de heestervakken door. 

8. Rechts ziet u een andere soort 
meidoorn dan gewoonlijk, namelijk 
de Kersbladige meidoorn (Cratae-
gus prunifolia).
Het verschil met de gewone Mei-
doorn ziet u op de tekeningetjes.

Links ziet u via een dwarspaadje een 
speelgelegenheid en bankjes en verder-
op een grasveldje.
U vervolgt het pad. Na de bocht ziet u 
aan uw rechterhand een bruggetje naar 
een eilandje.

9. Links en rechts van de toegang 
er naartoe ziet u lage bosjes van Ge-
oorde wilg (Salix aurita). De jonge 
blaadjes hebben blauwachtig, vil-
tig blad een gezaagde rand en een 
scheve top.

Vervolg het pad langs de grote vijver.

Kersbladige 

meidoorn

Geoorde wilg

Jan Nelissenlaan
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10. In de vijver groeit heel veel 
Watergentiaan (Nymphoides pelta-
tum). Dit is te zien van mei t/m ok-
tober. De gele bloempjes met hun 
gewimperde randjes zijn erg indruk-
wekkend. Zij groeien vanuit de bo-
dem en vormen dan heel lange sten-
gels, die zich op het wateroppervlak 
vertakken. De bloempjes worden 
bestoven door bijen en zweefvlie-
gen. Dus niet alleen bomen (vooral 
Lindes) en struiken (o.a. Sneeuwbes-
soorten) maar ook deze waterplan-
ten hebben bijen nodig om vrucht 
te zetten. Daarom zijn imkers zo 
belangrijk voor het gemeentelijk 
groen. Op verscheidene plaatsen in 
de gemeente hebben leden van de 
Imkersvereniging Amstelland bijen-
kasten staan.

Ga rechtsaf, het bruggetje over, een 
breed pad op met een rijtje jonge 
bomen.

11. Dit zijn echte Amstelveense 
bomen, n.l. Veldesdoorns (Acer cam-
pestre ‘Elsrijk’). Elsrijk is de naam van 
een wijk in Amstelveen. Het zijn 
bomen, die ontwikkeld zijn door 
de eerste directeur van de Amstel-
veense plantsoenendienst, de heer 
C.P. Broerse. Hij kruiste Esdoorns en 
wilde een vorm krijgen geschikt voor 
smalle straten. Deze boom heeft een 
ballonvorm, waardoor vrachtwagens 
onder de kroon van de boom door 
kunnen rijden.

Nadat u rechts een terras aan het wa-
ter ziet met geblokt tegelpatroon, gaat 
u rechts via een verhard speelterrein 
naar een metalen kunstwerk.

12. Dit is een gasverdeelstation 
met vlammen op het dak. Het is ont-
worpen door Jerry van Eyk. Zie ook 
het bestratingspatroon er omheen.

Ga weer terug tot halverwege het speel-
terrein en tussen het basketbalveldje 
en de klimtoestellen gaat u rechtsaf. 
Daar volgt u het pad dat tussen twee 
bakstenen gebouwen loopt. Dit zijn ge-
bouwen voor gehandicapten, die zelf-
standig, begeleid wonen (Stichting Ons 
Tweede Thuis).

Aan het eind van het pad steekt u de 
brede laan (Loethoelilaan) over en 
komt u in een parkje, het ‘Belcampo-
plantsoen’.

Ga bij het grasveld rechtsaf. 

Bij een T- splitsing gaat u linksaf.

Als u het parkje uitloopt, gaat u rechts-
af, de brug over en komt u in de Simon 
Vestdijk laan. 

13. Aan de overkant ziet u tussen 
de drie torenfl atjes een heemparkje: 
het Anna Blamanpark. Het is een 
parkje met planten, die oorspron-
kelijk in het wild in Nederland voor-

Watergentiaan

Veldesdoorn
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komen: inheemse planten. In 1996 
begon de gemeente met de aanleg 
van dit bijzondere heempark. Het 
wordt ook wel het ‘Kringloop-parkje’ 
genoemd, omdat het is opgebouwd 
uit hergebruikte materialen, zoals 
granieten trottoirbanden van de 
Keizer Karelweg, mijnsteen, gebro-
ken bouwpuin en lava. Ook zijn er 
gesnoeide takken neergelegd om er 
een walletje (ril) van te maken. Deze 
ril wordt door vogels en zoogdiertjes 
als nestgelegenheid gebruikt en is 
een belangrijke groeiplek voor pad-
destoelen. De takken verteren tot 
vruchtbare grond en hoeven niet te 
worden afgevoerd.

14. Als u een eindje op de straat 
loopt (voorzichtig voor het spaarza-
me verkeer) ziet u rechts, tegenove-
re huisnummer 3 de Egelan tier, met 
daaronder de Wilde marjolein (Ori-
ganum vulgare). Het ruikt heerlijk als 
u een blaadje kneust en is ook lekker 
voor in de soep. 
Hiernaast staat een grote groep 
Cypreswolfsmelk (Euphorbia cypa-
rissias). Het zijn heel dunne, op cy-
pres lijkende plantjes met wit, giftig 
melksap. 
Achteraan staan hoge, dunne, fi jn-
bladige planten Kleine ruit (Tha-
lictrum minus). Zie de mooie, fi jne 
bloemtrossen, die bijna geen kleur 
hebben. U ziet ze ook veel langs de 
tramrails van de Beneluxbaan.

15. Na het dwarspaadje (tegen -
over huisnummer 10) ziet u een 
strook zeer fi jnstekelige rozen, n.l. 
de Duinroos (Rosa pimpinellifolia). 
Het is een botanische roos, dus 
sterk geurend, met enkelvoudige, 
wijd openstaande bloemen. Bota-
nisch wil zeggen dat de plant in het 
wild in die vorm voorkomt. Botani-
sche rozen geuren sterker dan ver-
edelde soorten, maar blijven minder 
lang vers.

Iets verderop, ziet u een grote groep 
hoge, stekelige planten met leer-
achtige bladeren. Ze lijken wel op 
distels. Maar ze horen niet bij de dis-
tels. Het zijn Kruisdistels (Eryngium 
campestre).

Loop terug naar het eerste pad dat 
schuin het parkje ingaat.

16. Als u het pad inloopt ziet u 
links een vak met bouwgruis en mijn-

Anna Blaman Park

Wilde marjolein

Cypreswolfsmelk

Kleine ruit
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steen en rechts met lavagruis. In het 
rechtervak ziet u langs de kant Zon-
neroosjes (Helianthemum chamaecis-
tus) met z’n goudgele bloempjes.

Bij de viersprong gaat u linksaf, langs 
de fl at.

Meteen links van het pad tussen het 
mijnsteengruis ziet u veel Blaassi-
lene (Silene vulgaris), een plant met 
witte, bolvormige bloempjes en aan 
het einde van de zomer bruine bak-
jes vol met zaadjes.
Achterin het vak en ook in het vorige 
ziet u slordige coniferen. Dat zijn de 
echte, beschermde Jeneverbessen 
(Juniperus communis). Jeneverbes-
sen vormen een grondstof voor al-
coholische dranken als jenever, gin 
en aquavit. Ook worden ze als kruid 
gebruikt in verschillende gerechten. 
Vaak in zuurkool.

Vervolg het pad. Na de fl at loopt u over 
het gras naar een bak, omrand door 
trottoirbanden.

17. Midden in het vak (naar vak 
lopen over het gras mag) staan en-
kele groepjes Wilde kaardebol (Dip-
sacus sylvester), hoge planten met 
stekelige bloemen. Ze komen van-
uit ’t midden naar de buitenkanten 
in bloei. De bloemkleur is blauw tot 
paars. De borstelige bloemen die 
uitgebloeid zijn, werden vroeger ge-

bruikt om de ruwe wol te kaarden.
Dat wil zeggen zo te kammen dat er 
genoeg lucht tussen de wol komt, 
zodat deze na het spinnen goed iso-
leert.

18. Even verder ligt een deken 
van Echt walstro (Galium verum) 
met zeer dunne blaadjes, die steeds 
in kransen langs de stengel staan. Ze 
bloeien prachtig geel. In veel legen-
des was in het bedstro van het kind-
je Jezus ook het Echt Walstro ver-
werkt. Bij de eerste kreten van het 
kindje begon het Walstro te bloeien. 
Als dank mocht het voortaan gele 
bloemen dragen.

Achter de Walstro staan enkele 
Graslelies (Anthericum ramosum). In 
Nederland zijn ze in het wild uitge-
storven.
Het zijn heel sierlijke, grasachti-
ge planten met lelieachtige, witte 
bloempjes. Ze bloeien van mei t/m 
juli.

Zonneroosje

Blaassilene

Jeneverbessen

Duinroos

Kruisdistel

Echt walstro

Graslelies
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Als u iets verder doorloopt ziet u 
achter de bossage een gruispad. Dat 
volgt u en niet de klinkerweg.

Bij de driesprong gaat u rechtsaf, daar-
na weer rechts, terug het parkje in.

19. Langs het pad ziet u vaste 
planten staan met overhangende 
stengels. Langs die stengels hangen 
in het voorjaar witte bloempjes, die 
in de zomer en herfst grote blauwe, 
berijpte bessen worden. Ze heten 
Veelbloemige salomonszegel (Po-
lygonatum multifl orum). Onthoudt 
goed hoe bij deze plant de bladeren 
tegenover elkaar staan want zo di-
rect ziet u weer een Salomonszegel-
soort die er totaal niet op lijkt.

Blijf het pad door het parkje volgen.

20. Al gauw ziet u langs het pad 
de andere Salomonszegelsoort, 
 namelijk de Kranssalomonszegel 
(Polygonatum verticillatum). U ziet dat 
de bladeren heel anders zijn en staan 
ten opzichte van elkaar. Ze hebben 
dezelfde bloemen, dus  horen ze bij 
hetzelfde geslacht.

Ga bij de viersprong links en vervolg 
het pad totdat u bij de Louis Couperus-
singel komt.

Ga linksaf en steek dan de straat over 
om op het paadje langs het water te 
kunnen lopen.

Loop dit sfeerpaadje af tot de stenen 
brug.

Ga linksaf de Bertus Aafjeslaan in.

Ga aan het eind van deze straat rechts-
af, de Ida Gerhardtlaan in.

21. Hier ziet u een met wilde 
planten begroeide ruige oever.

Vervolg aan het eind rechts de Ida Ger-
hardtlaan.

Hier is in 2006 een schuin afl opende 
oever gemaakt ten behoeve van o.a. 
de rugstreeppad. Loopt u a.u.b. niet 
door die oever.

Loop even door en ga bij het eerste 
zijstraatje naar de leuning op de kade-
muur.

22. U kunt hier de oever goed 
overzien. Misschien ziet u met de 
kijker nog dieren.

Loop weer terug naar de Ida Gerhardt-
laan, vervolg deze laan tot de singel.
Ga daar, vlak langs het water, rechts-
af.

Veelbloemige 

salomonszegel

Kranssalomonzegel
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Loop tot de volgende brug en ga dan 
linksaf de brug van de Bertus Aafjes-
laan over, rechtdoor door de Theo Thijs-
senhof.

Theo was een bekende onderwijzer 
en schrijver uit het begin van de 20e 
eeuw. Verwar hem niet met Jac. P. 
Thijsse, de natuuronderwijzer, en 
één van de oprichters van de vereni-
ging Natuurmonumenten en de man 
van de Verkade-albums.

23. Op deze hof bloeien op de 
heuvel in het voorjaar de narcissen 
en de crocussen.

Steek de brede Loethoelilaan over.
Ga daarna links en meteen weer naar 
rechts, de Marianne Philipslaan in.

24. Halverwege deze laan ziet u 
een zandbak met een speellocomo-
tief.

Loop door tot de singel.
Ga linksaf langs het water.
Loop door tot het einde (dus eerst nog 
de Loethoelilaan oversteken) en dan 
gaat u twee bruggetjes over. Leuk hè, 
zo’n singel, typisch voor de Westwijk.
Ga linksaf naar de oude polderweg, de 
Noorddammerweg.

25. Deze oude weg liep vroeger 
(tot ong. 1990) tussen weilanden en 
kassen, langs grote boerderijen en 
kwekerswoningen. Dat is nu nog ge-
deeltelijk zo. Hij ligt er nog steeds, 
maar nu dwars door het winkelcen-
trum bij de Asserring. De weg begint 
in Bovenkerk en loopt tot De Kwa-
kel.

Steek de gevaarlijke weg over en ga 
naar rechts. U loopt dan aan de veili-
ger linkerkant van de weg.

De sfeer van de polderweg kunt 
u nog even proeven als u langs de 
oude, maar ook langs de jonge, ver-
vangen Populieren (Populus nigra 
‘Brandaris’) loopt.

Ina Boudier-Bakkerlaan
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Steek bij de gevaarlijke kruising met de 
Asserring rechtdoor over en steek op de 
brug over. Daarna loopt u richting het 
winkelcentrum. Daar ziet u weer de 
grote betonnen ‘pergola’ van het West-
wijkplein waar de route  begon.

Bedankt voor het volgen van deze 
route. Als u ergens anders bent 
gestart wensen wij u een prettige 
voortzetting van de wandeling.

Een ommetje (als u nog tijd heeft….)
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26. Beneden aan de Beneluxbaan 
langs de weg ‘Beeckestijn’

Vanuit het Westwijkplein (winkelcen-
trum) loopt u over de Noorddammer-
weg in noordelijke richting helemaal 
door tot een tunnel.

U ziet daar water lopen naast het 
fi etspad in de tunnel. Dat is zo ge-
maakt om de vissen en andere wa-
terdieren doorgang te verlenen on-
der de drukke Beneluxbaan door. 
Vanaf deze plek ziet u in de berm, in 
het dijklichaam van de Beneluxbaan, 
een buis met een rooster ervoor ( om 
te voorkomen dat er kinderen door-
heen gaan). De buis is aangebracht 
om allerlei reptielen en andere dier-
tjes, zoals de egel, doorgang te ver-
lenen. Gaat u a.u.b. niet in de berm 
lopen, want dat verstoort te veel.

Als u terugloopt gaat u naar de bestra-
ting van de weg Beeckestijn.

Vandaar kunt u ook de buis zien.

Als u Beeckestijn verder volgt ziet u 
rechts de wilde berm van de Bene-
luxbaan en langs de sloot beneden.

Ga aan het einde van de weg rechts een 
bruggetje over en een paadje naar bo-
ven, naar de drukke Legmeerdijk. Daar 
kunt u de Beneluxbaan oversteken (via 
verkeerslichten). 

27. Hier ziet u een wilde berm met 
allerlei wilde planten. Het gaas dient 
om reptielen, egels en andere dieren 
tegen te houden, zodat ze niet over-
reden worden.

28. Aan de overkant ziet u be-
neden een natuurontwikkelings-
gebiedje. Het is in 2006 is aange-
legd. Men heeft daarvoor schuine 
oevers gegraven en veel eilandjes 
gecreëerd.

Een ommetje
Aan de rand van de Westwijk liggen enkele natuurontwikkelingsgebied-

jes, die te ver van de route afl iggen om daarin opgenomen te worden. Ze 

zijn zeker het vermelden waard.
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• Wijkwandeling Elsrijk,
• Wijkwandeling Bankras/Kostverloren, 
• Brochure Wijkpark Middenhoven
• Brochure Broersepark 
 (‘Oudste wandelpark van Amstelveen’)
• Brochure ‘Heemparken en heemgroen’. 
• Parkenroute (=fi etsroute).

Deze uitgaven zijn gratis bij de centrale 
balie van het raadhuis en bij de Centrale 
bibliotheek verkrijgbaar. 
Ook kunt u de wijkwandeling downloaden 
op www.amstelveen.nl

De uitgaven die niet gratis zijn: 
‘Heemparkwandelingen in Amstelveen’ 
en ‘Parkwandelingen I’ (Broersepark)

b e r e i k b a a r h e i d  o f f i c i e e l  b e g i n p u n t  W e s t w i j k p l e i n :

Sneltram 51, halte Sacharovlaan. 

Uitstappen, loop naar dichtsbij-

zijnde oversteek over de trambaan. 

Daar de weg oversteken, de stenen 

brug over, de Sacharovlaan in 

en doorlopen tot T-splitsing. 

Daar linksaf naar het winkelcen-

trum, waar u via de winkels en de 

bibliotheek naar het Westwijkplein 

loopt. 

Dan ziet u al gauw het grote 

kunstwerk dat op een grote pergola 

lijkt. 

Hier is het beginpunt van de 

 beschrijving.

U kunt hier ook komen met bus 

172 en 199 en zelfs met de nachtbus 

(nachtwandeling). 

Neem dan halte Westwijkplein. 

De halte is bijna onder de grote 

‘pergola’.

Westwijk Centrum

overige uitgaven van  gemeente Amstelveen:



Deze wijkwandeling is een van de projecten die in het kader van de 
Kwaliteitsimpuls zijn gerealiseerd in de Westwijk. Het wijkplatform heeft, 
ondersteund door de Stichting Cardanus, dit keuzetraject van de wijkbewoners 
begeleid. Via het wijkplatform kunt u vaker uw stem laten horen.
Voor meer informatie over het platform zie www.wijkplatformsamstelveen.nl 
of neem contact op met Wijkplatform Westwijk, p/a Zeelandiahoeve 72, 
1187 MC  Amstelveen. Telefoon 020-6400628 of 020-6433094
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