
Wandeling Amsterdam Oud-Zuid: route I 
Langs diverse groene bewonersinitiatieven. Met speciale aandacht voor de variëteit aan bomen langs de route.  

Afstand: 3,5 km  

  

ROUTEBESCHRIJVING   

1. Startpunt. Olympiaplein - tegenover Monument Indië-
Nederland   

2. Loop richting het voetbalveld op het Olympiaplein 
Binnen het hek bevindt zich de Olympiatuin, een 
gemeenschappelijke moestuin voor en door de buurt 

3. Loop 140 meter in westelijke richting naar de Olympiaweg 
29 

Huis van de Wijk Olympus. Om de week op woensdag van 14-15 uur 
groen-spreekuur van Groenpunt Olympus, onderdeel van 
GroeneBuurten. 

4. Steek de weg over en loop rechts van de Willem de 
Zwijgerkerk de Olympiastraat in    

5. Vervolg de weg met bocht naar links: Olympiakade 

  

6. Ga bij de kruising rechtsaf: Bernard Kochstraat   

7. Bij de rotonde oversteken naar de overkant 
(Haarlemmermeerstation) en linksaf de Amstelveenseweg 
volgen 

  

8. 1e straat rechts Karperweg: hoek 
Karperweg/Amstelveenseweg Buurttuin (in ontwikkeling) 

9. 1e links Karperstraat - bocht naar links Pieter Lastmankade 

  

10. Rechtsaf Amstelveenseweg Prachtige platanenlaan in de middenberm 

11. Na 40 meter (ter hoogte van Afroditekade) de 
Amstelveenseweg oversteken richting Olympiakade   

12. Na 60 meter rechtsaf Turnerstraat   

13. 1e rechts Sportstraat Een kleine groep bewoners (volwassenen en kinderen) 
onderhouden de tuinperkjes en het plein van de speeltuin in de 
Sportstraat 

14. Bij Olympiaweg linksaf, weg oversteken en 1e rechts 
Discusstraat   

15. Rechtsaf naar Stadionweg.   

16. Ter hoogte van Olympiaweg via zebrapad de Stadionweg 
oversteken en 20 meter teruglopen    

17. 1e rechts Jasonstraat   

18. 1e links Amazonenstraat. Loop naar midden van de straat 
linkerzijde (ter hoogte van Amazonestraat 26) 

2 boomtuinbakken, gemaakt door Stadshout. Buurtbewoners 
onderhouden de bakken. 

19. Einde van de straat rechts naar Agamemnonstraat   

20. 1e links van Tuyll van Serooskerkenweg   

21. Vervolg weg naar van Tuyll van Serooskerkenplein Wormenhotel voor 8 buurtbewoners 

22. Loop op het van Tuyll van Serooskerkenplein, tegen de 
klok in, een rondje om het plein tot de 4e straat van rechts  

Kruidentuin voor buurtbewoners met vakken voor volwassenen en 
kinderen. 

23. Loop de Hectorstraat in   

24. Aan het einde links de Stadionweg op   

25. 2e rechts via onderdoorgang naar Hygieastraat   

26. Neem aan einde van de straat de onderdoorgang naar 
het Hygieaplein.   

27. Linksaf Marathonweg   

28. 1e rechts Herculesstraat Aan de rechterkant van de straat groeit een mooie wingerd aan de 
muur. 

29. Loop naar het einde van de Herculesstraat tegenover 
nr.1 Moestuin onderhouden door buurtbewoners i.s.m. Odensehuis 

30. Linksaf naar eindpunt Olympiaplein   



 
 

Bomen  

2. Olympiaplein: Hollandse linde (Tilia europaea `Pallida`), Italiaanse populier (Populus nigra `Italica`), Gewone plataan (Platanus 
hispanica) 

3. Olympiaweg: Hollandse linde (Tilia europaea `Pallida`),  Iep (Ulmus `Plantijn`), Hollandse iep (Ulmus hollandica `Belgica`) 

5. Olympiakade: Zachte berk (Betula pubescens), Babylonische treurwilg (Salix babylonica), Scherpe hulst (Ilex aquifolium `J.C. van 
Tol), Bruine beuk (Fagus sylvatica `Atropunicea`), Weichselboom (Prunus mahaleb), Els (Alnus spaethii), Pluimiep (Ulmus glabra 
`Exoniensis`), Italiaanse populier (Populus nigra `Italica`), Zelkova (Zelkova serrata), Treurwilg (Salix sepulcralis `Chrysocoma`), 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus `Negenia`),  

6. Bernard Kochtstraat: Hollandse linde (Tilia europaea `Pallida`), Hollandse linde (Tilia europaea `Zwarte Linde`), Gewone plataan 
(Platanus hispanica) 

8. Karperweg: Valse acacia (Robinia pseudoacacia `Bessoniana`) 

9. Karperstraat: Valse acacia (Robinia pseudoacacia `Bessoniana`). Pieter Lastmankade: Treurwilg (Salix sepulcralis `Chrysocoma`), 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Italiaanse populier (Populus nigra `Italica`) 

10. Amstelveenseweg: Hollandse iep (Ulmus hollandica `Belgica`), Gewone plataan (Platanus hispanica) 

11. Treurwilg (Salix sepulcralis `Chrysocoma`), Italiaanse populier (Populus nigra `Italica`), Bitternoot (Juglans nigra), Zwarte berk 
(Betula nigra), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus `Erectum`), Watercipres (Metasequoia glyptostroboides) 

13. Sportstraat: Meelbes (Sorbus Aria), Valse acacia (Robinia pseudoacacia `Semperflorens`), Krentenboompje (Amelanchier arborea 
`Robin Hill`) 

14. Olympiaweg: Hollandse Linde. Discusstraat: Kers (Prunus gondouinii `Schnee`) 

15. Stadionweg: Hollandse linde (Tilia europaea `Pallida`), Iep (Ulmus `Plantijn`), Iep (Ulmus `Lobel`), Hollandse Linde 

17. Jasonstraat: Gewone haagbeuk (Carpinus betulus `Frans Fontaine`) 

18. Amazonenstraat: Zweedse meelbes (Sorbus intermedia `Brouwers`) 

19. Agamemnonstraat: Meelbes (Sorbus Aria), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia cv.) 

20. van Tuyll van Serooskerkenweg: Gewone plataan (Platanus hispanica) 

22. van Tuyll van Serooskerkenplein: o.a. Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Meidoorn (Crataegus grignonensis), Ruwe 
berk (Betula pendula), Papierberk (Betula papyrifera), Valse acacia (Robinia pseudoacacia `Bessoniana`), Iep (Ulmus `Dodoens`), 
zachte berk (Betula pubescens), Italiaanse populier (Populus nigra `Italica`), Gewone taxus (Taxus baccata), Zomereik (Quercus 
robur), Waterwilg (Salix caprea 

23. Hectorstraat: Rode meidoorn (Crataegus media `Paul`s Scarlet`) 

24. Stadionweg: Hollandse linde (Tilia europaea `Pallida`), Huntingdon-iep (Ulmus hollandica `Vegeta`) 

26. Hygieaplein: Kers (Prunus `Umineko'), Zilveresdoorn (Acer saccharinum), Callery-peer (Pyrus calleryana `Chanticleer') 

27. Marathonweg: Hollandse linde (Tilia europaea `Pallida`) 

28. Herculesstraat: Italiaanse populier (Populus nigra `Italica`), Zweedse meelbes (Sorbus intermedia), Servische spar (Picea 
omorika), Ruwe berk (Betula pendula), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus `Purpureum`), Zomereik (Quercus robur) 

30. Olympiaplein: Hollandse linde (Tilia europaea `Pallida`), Italiaanse populier (Populus nigra `Italica`), Gewone plataan (Platanus 
hispanica) 



Extra bomen informatie 

1. Op de website van de gemeente staat een interactieve kaart met een overzicht van 270.000 bomen in 

Amsterdam. Zie: https://maps.amsterdam.nl/bomen/ 

2. Mythologische verhalen en mythes over bomen: 

https://natuurverhalen.nl/category/bomen/ 

nl.wikipedia.org/wiki/Boomheiligdom 

3. https://www.bomenstichting.nl/infotheek-en-faq/informatie-over-bomen.html Informatie over verschillende 

bomen. O.a. over herkenning, soorten, biodiversiteit. 
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