
 

 

Wandelroute Zuidas (9,2 km): 

Van groen en natuur naar gave architectuur 

 
Deze wandelroute door de Zuidas van Amsterdam is er één van uitersten: we wandelen de eerste 

helft door rustig en idyllisch groen, maar de tweede helft in het drukke zakencentrum onder de 

spectaculairste architectuur.  

De wandelroute Zuidas 

De wandelroute is 9,2 kilometer “kale” wandeling. Maar er is veel te zien. In de praktijk zul je vaak 

net even om een gebouw heen willen lopen om de achterkant te bekijken (Student Experience). 

Bij Valley kun je de trappen op (aanrader) en ook het dakterras van Circl is openbaar. In de 

botanische tuin kun je ook heerlijk struinen. Deze “uitstapjes” zijn niet in de routebeschrijving 

opgenomen, maar kun je ter plaatse zelf bepalen. Reken dus zeker op 3 uur of langer. 

Meer weten? Check Bestemming Buitenlucht!  

Wil je meer weten over de wandelroute, kijk dan op Bestemming 

Buitenlucht. Daar tref je een uitgebreid artikel met foto’s en 

achtergrondinformatie over het landschap.  

In de routebeschrijving zijn sommige bezienswaardigheden gemarkeerd 

met een *. Daarover vind je meer informatie in het bijbehorende artikel. 

Raadpleeg de website of scan de QR-code. 

(https://www.bestemmingbuitenlucht.nl/wandelroute-zuidas) 

GPX-bestand en wandelkaartje 

Op de website is een gratis GPX-track te downloaden. Op de laatste bladzijde van deze 

routebeschrijving vind je een wandelkaartje. 

Startpunt 

Het start- en eindpunt van deze route is de ruime parkeerplaats bij de ingang van het 

Amsterdamse Bos, Bosbaan, t.o 4, 1182 AG Amstelveen. Op moment van schrijven: zaterdag en 

zondag gratis parkeren, maandag tot vrijdag €2,50 per uur, maximaal €15/24 uur.  

 

Routebeschrijving 
   

 Start Ga vanaf de parkeerplaats richting de Bosbaan (roeibaan) en volg het pad dat 

links van de Bosbaan loopt (je houdt de roeibaan dus aan je rechterkant).  

 0,6 km Bij een kleine parkeerplaats en een trapje links omhoog en dan schuin rechts het 

Amsterdamse Bos* in richting het Dachau-Monument*. Loop dóór het Dachau-

Monument en ga halverwege linksaf een geasfalteerd pad op. 

 0,9 km Neem het eerste pad naar rechts, een bruggetje over en daarna het eerste pad 

naar links. Dit pad uitlopen. 

https://www.bestemmingbuitenlucht.nl/wandelroute-zuidas


 1,3 km Aan het einde bij een brede laan linksaf en vervolgens rechts aanhouden tot je het 

bos uitloopt. 

 1,7 km Na verlaten van het bos bij zebrapad en verkeerslichten rechtdoor. Na 300 meter, 

vlak vóór een bruggetje linksaf oversteken en de Van der Boechorststraat in en 

daarna de eerste brug naar rechts het Gijsbrecht van Aemstelpark* in. 

 2,1 km In het park alsmaar rechtdoor blijven volgen (bijna 2 km lang). Halverwege onder 

een viaduct door. Na een lang wit gebouw nog steeds rechtdoor. Tot je je het park 

verlaat bij de Europaboulevard en een tankstation. 

 4,0 km Europaboulevard oversteken, even naar rechts en via de Rode Brug* het 

Amstelpark* inlopen. 

 4,2 km Na de Rode Brug het pad naar links nemen en even later rechts aanhouden. Bocht 

naar rechts volgen naar “Het Glazen huis”. Na het Glazen Huis meteen rechtsaf en 

daarna meteen links aanhouden. 

 

Voor het Rietveldhuisje* ga je bij het Glazen Huis eerst even naar links. Na 100 meter 

zie je het Rietveldhuisje rechts. 

 4,5 km Bij een muziekkapel rechtdoor een voetpad in richting Monument Rozenoord*. 

Bij het monument linksaf langs het grasveld met de stoelen. Direct na het 

monument met de asfaltweg mee naar links. 

 4,7 km Bij een splitsing van wegen rechtsaf. Dit pad rechtdoor tot een eerste kruispunt 

van asfaltwegen. Op dit kruispunt linksaf en na 20 meter meteen rechtsaf. Dit pad 

volgen (zijpaden negeren). Bij een kruispunt rechtdoor, bruine klinkerweg. 

 5,1 km Na het spoor het eerste pad naar links, door de heg heen lopen en dan rechtdoor 

langs het station van het kinderspoorlijntje. Daarna rechtdoor over een brug. Na 

de brug en voor speeltoestellen linksaf en het park verlaten. 

 5,6 km Na het verlaten van het park rechtdoor onder het tunneltje door. Dit pad blijven 

volgen tot drukke verkeersweg. Hier schuin rechts en de Europaboulevard 

oversteken via zebrapad en verkeerslichten. Na zebrapad rechtdoor langs grachtje. 

Bij verkeerslichten rechtdoor oversteken. Rechts zie je het gebouw van Student 

Experience*. 

 6,1 km De Boelelaan blijven volgen en vóór de volgende verkeerslichten rechtsaf de 

Beethovenstraat in. Na 100 meter tref je rechts het gebouw Valley*. 

 6,6 km Vlak voor Valley bij hoofdkantoor van AMN AMRO* linksaf (verkeerslichten) de 

Gustav Mahlerlaan in. 

 6,9 km Direct na het gebouw van ABN AMRO rechtsaf een klein paadje in. (Als je al bij het 

bij het plein voor het station bent, ben je al te ver.) Loop tussen het ABN AMRO-

gebouw en Circl* door. 

 7,0 km Na Circl rechtdoor de Claude Debussylaan* in en langs de toren Viñoly*. Deze 

laan alsmaar rechtdoor tot aan het einde. 

 7,4 km Aan het einde linksaf. Bij kruispunt met verkeerslichten en zebrapaden tweemaal 

oversteken naar het schuin tegenoverliggende punt (hoofdgebouw van de Vrije 

Universiteit*). Daar de weg vervolgen langs het water met de VU aan je 

rechterkant. 

 7,8 km Rechtsaf onder een gebouw door de campus van de VU op. 

 8,3 km Aan het einde eerst de Van der Boechorststraat oversteken en dan linksaf. Het 

eerste pad naar rechts gaat naar de Botanische Tuin Zuidas*. 

 8,4 km Na de botanische tuin de Van der Boechorsttraat vervolgen langs een aantal 

bungalows. Neem het eerste voetpad naar rechts een park in (Gijsbrecht van 

Aemstelpark). In het park rechts aanhouden. 

 8,9 km Aan het einde de Amstelveenseweg oversteken, rechtdoor over spoorlijn. De 

parkeerplaats bevindt zich aan je linker kant. 



  

Wandelkaartje 

  


