
Fietstocht Groene Pareltjes Oud Zuid  (afstand +/- 15 km) 
Ontdek de groene pareltjes van Stadsdeel Zuid: bewonder diverse groene bewonersinitiatieven en onbekende plekken in de buurt. Het start- en eindpunt is bij de uitgang van 

het Vondelpark aan de Amstelveenseweg. Voor de route van stop naar stop kun je de bijgevoegde route van GOOGLE MAPS gebruiken, maar dit is slechts een indicatie. Neem 

voor leukere tussenroutes vooral de kleinere straten achteraf. Wie weet wat je dan nog allemaal ontdekt. 

  

STOPS WAT IS ER TE ZIEN LEUKE EXTRA’S IN DE BUURT 

1e stop  
1e Schinkelstraat 24 en 26   

Winnaar Bijvriendelijkste Geveltuinverkiezing - aantrekkelijk voor wilde 
bijen door de vele inheemse soorten in verschillende lagen, waaronder 
klimplanten https://groenebuurten.nl/winnaar-meest-bij-vriendelijke-
geveltuin/ 

 
Op de Schinkelhavenkade ligt een buurttuin met Jeu 
de Bouleslaan en aan de Schinkelkade liggen 
meerdere leuke boomtuintjes 

  
2e stop 
Bennebroekstraat 14 

Mooi voorbeeld hoe een bijvriendelijke geveltuin gecreëerd kan worden 
met alleen maar bloempotten vol inheems bloeiend groen (2e prijs 
Bijvriendelijkste Geveltuinverkiezing) 

 

3e stop 
Rijnsburgerstraat 51   

Huis te Vraag – een rustige en groene begraafplaats met lange geschiedenis 
https://www.huistevraag.nl/ 

De nieuwe vijver van het bewonersinitiatief aan het 
Jaagpadperk trekt veel kleine dieren  

4e stop 
Anthony Fokkerweg 

Buurtmoestuin Spijteltuin - biologische moestuin door bewoners 
(tegenover Anthony Fokkerweg 1) 

 

 
 
5e stop 
IJsbaanpad 

Fruitpluktuin - op een klein oppervlak van zo’n 55 m2 is een heel 
gevarieerde fruittuin gerealiseerd https://www.amsterdam.nl/wonen-
leefomgeving/duurzaam-amsterdam/voorbeelden/fruitpluktuin-zuid/ 

Neem de route over het Piet Kranenbergpad. Je komt 
langs de groene Museumtramlijn (rechts een 
proefveld waar geëxperimenteerd wordt met de 
biologische aanpak van de Japanse Duizendknoop) 

6e stop 
Twikkel 

 
Vlindertuin Twikkel https://www.amstelpark.info/vlindertuin/ 

 

7e stop 
Van der Boechorststraat 8 Botanische tuin Zuidas https://botanischetuinzuidas.nl/ 

 

 
 
8e stop 
Boerenweteringpad 

Artsenijhof Beatrixpark 
https://www.vriendenbeatrixpark.nl/beatrixpark/artsenijhof/  

Aan de Gaasterlandstraat ligt een Kijktuin. 
Wil je zien hoe je op een piepklein oppervlak een 
insectvriendelijke geveltuin kunt aanleggen, bezichtig 
dan de twee sneeuwballen op Hobbemakade 103   

 
 
9e stop 
Roelof Hartplein 2a  

Regentuin Lydia – een voorbeeldtuin waar bewoners diverse maatregelen 
kunnen bekijken waarmee wateroverlast en hittestress in hun eigen tuin 
voorkomen kan worden https://groenebuurten.nl/112-m3-blootgelegd-
voor-regentuin/ 

 

 
 
Laatste stop 
Vondelpark Koeien- en Schapenweide  

Stadsnatuur vol biodiversiteit op deze ecologische beheerde weides. 
Buurtbewoners helpen mee aan het onderhoud op speciale 
werkochtenden. Verder alleen toegankelijk op open dagen 
https://groenebuurten.nl/bodemdieren-safari/  

 
 
In de Slurf van het Vondelpark zorgen buurtbewoners 
voor de aanplant en onderhoud van bloeiend groen 
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Route-indicatie in GOOGLE MAPS  

 

https://goo.gl/maps/fP1NarH2mLAk8pie8

