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Meer informatie
Kijk voor meer informatie over natuur, milieu en duurzaamheid in Amstelland op www.nmedichtbij.nl
Meer informatie over de Groene AS vindt u op www.noord-holland.nl/web/Projecten/Groene-AS.htm
Kijk voor meer informatie over gemeente Amstelveen op www.amstelveen.nl
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Middelpolder trekpleister voor vogels
Fietsend door de Middelpolder komt u langs weide, water 
en moerasgebieden. De polder is een grote trekpleister voor 
vogels. In het voorjaar grutto, tureluur en rietzanger maar ook 
ooievaars en lepelaars. Deze laatsten zoeken voedsel in de 
sloten met hun opvallende snavel. 

Bijzondere planten
In het voorjaar en in de zomer bloeien in de polder water-
gentiaan, kattenstaart, pinksterbloem, vergeet-mij-nietjes en 
zwanenbloem. 

Uitrusten en wandelen
De polder kent verschillende plekken waar u kunt uitrusten 
en picknicken. Deze openbare erfjes zijn bij de ingang te 
herkennen aan de bordjes ‘Groengebied Amstelland’. Vanaf 
15 juni tot 15 maart, dus buiten het broedseizoen, kunt u over 
de paden tussen de weilanden doorlopen en genieten van het 
weidse uitzicht. U wandelt meestal over graspaden en komt 
klaphekjes en voetbruggetjes tegen.

Tijdens de � etstocht door de Middelpolder en het Amsterdamse Bos ziet u de groene 
routes die mens en dier kunnen volgen. In Amstelveen ligt een deel van de zogenaamde 
Groene AS. AS staat voor Amstelland en Spaarnwoude. De Groene AS is door de provincie 
en de deelnemende gemeenten aangelegd om het veenweidegebied van Amstelland en de 
Westeinderplassen te verbinden met de veenweidegebieden van Spaarnwoude. Zo wordt 
uitwisseling van dier- en plantensoorten tussen de gebieden mogelijk.
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AC H T E R G R O N D I N F O R M AT I E
De Middelpolder staat bekend om zijn prachtige ver-
gezichten. U kunt er heerlijk fi etsen en wandelen, maar 
ook paardrijden en picknicken. Het gebied is een grote 
trekpleister voor vogels. In het voorjaar broeden er veel 
weidevogels. ’s Winters zijn er grote groepen eenden, 
vooral smienten, te zien die in Amstelland overwinteren. 
Een groot deel van de Middelpolder is in de afgelopen 
eeuw bebouwd.  Dit ziet u op de route, maar ook hoe deze 
bebouwing is ingepast in de oorspronkelijke polder. 

Daarnaast fi etst u door het bovenland langs de Amster-
damseweg. De start van de route is bij Speelboerderij 
Elsenhove, Bankrasweg 1 in Amstelveen. Maar u kunt 
natuurlijk overal op de route beginnen. Bij Elsenhove kunt 
u goed uw auto parkeren en van daaruit de route fi etsen. 
Bij de speelboerderij is horeca, zijn WC’s en indien nodig 
is er een fi etspomp te leen. Kijk voor alle activiteiten op 
de speelboerderij en een routebeschrijving op 
www.elsenhove.nl 

R O U T E B E S C H R I J V I N G

1. Ga voor de speelboerderij (met uw rug naar de boerderij) naar rechts. 
Fiets over het parkeerterrein. Ga links het fi etspad op. Steek de 
Oranjebaan over. Sla links af, 1e weg rechts (Bankrasweg), de polder in.

2. Sla voor de brug linksaf. Deze weg blijven volgen. 
Rechts ziet u de bovenlanden langs de Amstel en links de polder.

3. Op de kruising met de Machineweg MP, houdt u rechts aan.
Deze weg gaat over in de Kostverlorenweg.

4. Het einde van de Kostverlorenweg sluit aan op de Kalfjeslaan. 
U gaat hier linksaf.
Eventueel gaat u rechtsaf naar café en restaurant Klein Kalfje 
aan de Amsteldijk. 

5. De Kalfjeslaan kruist de Beneluxbaan. U fi etst onder de Beneluxbaan 
door (linksaf over de brug, direct rechts, onder het viaduct door en 
direct weer rechtsaf naar boven fi etsen). 
Vervolg uw weg over de Kalfjeslaan. 

6. U passeert na circa 800 meter de Amsterdamseweg, 
na 100 meter sluit de Nieuwe Kalfjeslaan aan op de Jan Tooroplaan.
Fiets eventueel naar de Boswinkel in het Amsterdamse Bos. 
U fi etst daarvoor rechtsaf het Bos in richting manege. Ga na 80 meter 
rechtsaf. Volg de verwijsborden.

7. Op de Nieuwe Kalfjeslaan gaat u rechtdoor de Jan Tooroplaan in. 
Blijf deze weg circa 800 meter door het Bos volgen. 
Passeer het Wagener Stadion en houdt rechts aan.

8. U rijdt rechtdoor en komt op de Blekerskade terecht. 
Deze weg buigt naar rechts en naar links. Blijf de weg volgen, 
met het water aan de linkerhand, tot onder de snelweg door.

9. Steek de kruising met de Provinciale weg over en 
ga links af. Passeer de Laan Nieuwe-Amstel.  Volg deze weg tot het 
einde. Volg dan de Badlaan - rechtsaf de Dorpsstraat – 
en linksaf de Stationsstraat.

10. De Stationsstraat gaat over in de Ouderkerkerlaan. 
Blijf deze weg volgen.

11. Ga over de Beneluxbaan en sla linksaf de Ouverture in. 
Volg het fi etspad richting de Oranjebaan.

12. Ga bij de kruising met de Oranjebaan schuin rechts omlaag en 
dan rechtsaf. Volg de weg circa 900 meter.

13. Ga bij de stoplichten van de Burgemeester Boersweg rechtdoor. 
Fiets door recreatiegebied Elsenhove weer terug naar Speelboerderij 
Elsenhove. 
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