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CIRCL

Aan het Mahlerplein, het hart van Zuidas, 
staat CIRCL, het paviljoen van de ABN 

AMRO. In het gebouw zijn vergaderzalen, een 
restaurant, een rooftopbar en een daktuin. 
Bij de bouw is uitgegaan van hergebruik. 
De houten vloer bestaat uit afvalhout van 
barkrukken en oude kloostervloeren. De 

raamkozijnen van de vergaderruimten zijn 
afkomstig van een oud Philips-kantoor. Voor 

isolatie zijn 16.000 oude spijkerbroeken 
gebruikt. Zo draagt het gebouw bij aan een 

circulaire economie, vandaar de naam CIRCL.
Alles draait om duurzaamheid. De keuken 

van het restaurant serveert seizoengebonden 
producten. Er is geen diepvries. Aan de gevel 
hangen zonnepanelen.  Loop om het gebouw 

heen, door de tuin en naar de daktuin.

Adres: Gustav Mahlerlaan 1b
Open: werkdagen van 8.00-23.00 uur
Website: https://circl.nl

BOTANISCHE TUIN 
  

   
Het indrukwekkende toegangshek tot 

deze voormalige Hortus is ontworpen door 
Ruud Jan Kokke. Deze groene oase is voor 

patiënten en bezoekers van het VUmc via de 
ziekenhuistuin toegankelijk. De botanische 
tuin telt veel bijzondere planten en bomen. 

De tuin heeft de grootste collectie cactussen 
en vetplanten van Nederland. In de grote 

gerestaureerde wintertuin bij de kassen vinden 
ook evenementen plaats. 

Adres: Van der Boechorststraat 8 
Open: werkdagen van 9.00-17.00, weekend 
van 12.00-17.00
Website: www.botanischetuinzuidas.nl 

DE BOELETUIN /
GREEN LIVING LAB   

Hier lagen vroeger de schoolwerktuinen. 
Deze zijn verhuisd naar de Kalfjeslaan. Er is 

nu een ecosysteem aangelegd van (eetbare) 
planten, in harmonie met de omgeving. 

Opvallend is de prachtige koepel, ontworpen 
door Aveen Colgan en Tim Boin en gebouwd 

door Sober Industries. In de koepel vinden 
workshops plaats, events, lezingen, concerten 
en studiesessies. De ruimte kan ook gehuurd 
worden door groepen. De koepel ligt op een 
groene helling, een Hügelbed. Een Hügelbed 

is een verhoogd tuinbed, bestaande uit 
takken, stammen, compost en aarde dat 

fungeert. Het verbetert de vruchtbaarheid van 
de grond en houdt water vast voor drogere 

periodes. 

Adres: Gustav Mahlerlaan 3005 
Website: www.greenlivinglab.org  

GIJSBRECHT VAN 
AEMSTELPARK

Dit park is deels Rijksmonument en onderdeel 
van het ecolint van Amsterdam. Het park is 
ontworpen door Wim Boer en verbindt het 

Amstelpark met het Amsterdamse Bos. Vanaf 
de Amstelveenseweg zien we het eerste 
deel van Twikkel (a), dat in 2009 opnieuw 

is ingericht met een waterpartij, glooiing in 
de plantvakken en nieuwe beplanting. Bij 

het Ontmoetingseiland (b) zien we de Aldo 
van Eyckbanken, de Levensboom van Angie 
Abbink en het Herdenkingsmonument van 

Mischa Rakier (c).
De Stadsdeelwerf (d) aan de van Heenvlietlaan 

ligt in het park en wordt omgeven door een 
houten loopbrug en water. In het oostelijke 

deel van het park ligt het speelbos(e) en een 
waterpartij. 

Website: https://www.amsterdam.nl/toerisme-
vrije-tijd/parken/gijsbrecht/
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     R.K. BEGRAAFPLAATS 
BUITENVELDERT

De verscheidenheid van bomen en struiken 
biedt een natuurlijke beschutting en nodigt uit 
tot een moment van stilte. De begraafplaats is 

voor iedereen toegankelijk. 
Op de begraafplaats is een bijenkas met 
volk geplaatst. De begraafplaats bestaat 

sinds 1835. Hier liggen Wim Sonneveld en 
Jopie Koopman (‘Ik heb rode en witte radijs’) 

begraven. 
Professor J. Lever (1922-2010) van de VU 
heeft korte artikelen geschreven over de 
prachtige bomen op de begraafplaats. 

Website: www.begraafplaats-buitenveldelert.nl

GOEDE DOELEN 
LOTERIJEN

Op deze plaats stond sinds 1973 het kantoor 
van Winterthur. Dit gebouw is in 2017 en 

2018 naar een ontwerp van architectenbureau 
Benthem Crouwel compleet ongebouwd, 

waarbij de oude constructie is blijven 
bestaan. Het pand rust op zes boomvormige 
kolommen. Het gebruikt 84% minder energie 

dan een doorsnee nieuw kantoorgebouw. 
Het regenwater wordt opgevangen in de 
daktuin en gebruikt voor het bewateren 
van planten en om de wc’s mee door te 

spoelen. Op het dak wekken 2.400 m2 aan 
zonnepanelen voldoende energie op voor 80 

huishoudens per jaar. Nog een leuk weetje: de 
programma’s Koffietijd en RTL Live! worden er 

opgenomen. 

Adres: Prinses Irenestraat 31-33
Opening: einde 2018

DE VIJFHOEK

Hieronder bevindt zich de nieuwe 
fietsenstalling Strawinskylaan, voor 3.750 
fietsen. Het maaiveld wordt binnenkort 
groen en mooi, zodat het een welkome 

oase vormt in dit drukke gebied. Richting de 
stad heeft u hier uitzicht op de Minervalaan 

met zijn monumentale en karakteristieke 
vleugelnootbomen. Halverwege kruist de 
Minervalaan het groene Minervapad. De 

Vijfhoek ligt op de Minerva-as, die vanaf het 
Hilton Hotel doorloopt tot aan de Symfonie 
Torens aan de Mahlerlaan. De passage, die 

onder de sporen door de verbinding gaat legt 
tussen het noordelijke en zuidelijke deel van 

Zuidas, wordt de komende jaren verbreed tot 
40 meter. Deze nieuwe Minervapassage sluit 

daardoor naadloos aan op de Minerva-as.

Adres: Prinses Irenestraat 38

NIEUWE MEER
       

De Nieuwe Meer is een prachtig 
recreatiegebied. Het heeft zijn huidige vorm 

gekregen door de zandwinning voor de 
bouw van de Westelijke Tuinsteden, zoals 

Osdorp en Geuzenveld. Het heeft toen zijn 
huidige diepte van 35 meter gekregen. Het 

meer fungeert sinds tien jaar ook als een 
soort natuurlijke koelinstallatie voor VU en 

Zuidas. Het koude water koelt een deel van 
gebouwen in Zuidas. Bij mooi weer kun je 

zwemmen bij de ‘yogaheuvel’. Daar is ook de 
route van de Museumtram die in de zomer van 
het Haarlemmermeerstation naar Amstelveen-
Bovenkerke rijdt. Die tramlijn doorkruist het 

Amsterdamse Bos. Het bos is tijdens de crisis 
in de jaren dertig van de vorige eeuw met 
blote handen aangelegd door werklozen. 

Net als de Bosbaan die gebruikt wordt voor 
roeiwedstrijden. 
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STADSTUIN

Aan de achterkant van deze gebouwen is een 
fraaie tuin aangelegd aan het Beethovenplein. 

In deze tuin staan veel uitheemse planten. 
Elke periode staan planten in bloei met een 
bepaalde kleur. Daardoor ziet de tuin er elke 
keer anders uit. Het groen strekt zich nu nog 
uit naar de Kunstkapel en het Beatrixpark. De 
plantvakken zijn regenbestendig aangelegd. 

Het regenwater wordt gebruikt om de 
bloemen en planten te voeden en te zorgen 
dat het plein niet blank komt te staan tijdens 

heftige regenbuien. 

Adres: Beethovenplein

STRAND ZUID

Vergeet Bali, bij Strand Zuid begeef je je in 
de lente en zomer even in exotische sferen. 
Neem een drankje op het terras, speel een 

potje beachvolleybal met collega’s of dineer 
tijdens een warme zomeravond. Vanaf het 
terras geniet je van het prachtige uitzicht 

over de havenkom van de Boerenwetering 
naar het Beatrixpark. In de herfst en 

winter transformeert Strand Zuid naar een 
winterwonderland, genaamd: Zuidpool. 

Adres: Europaplein 22 
Open: werkdagen 11:00-01:00, weekend: 
10:00-01:00

BEATRIXPARK

Dit 80-jarige park is ontworpen door Jacoba 
Mulder, die ook een groot deel van de 

plannen voor het Amsterdamse Bos heeft 
gemaakt. Deze bijzondere vrouw krijgt in 2018 

dan ook terecht een standbeeld in het park. 
Het park is bekend om de grote collectie 

bomen en de Artsenijhof. De Artsenijhof is 
een overblijfsel van de Floriade van 1972. Op 
de website van de vereniging Vrienden van 
het Beatrixpark vindt u heel veel informatie 

over de geschiedenis van het park, de bomen 
en de planten.

Website: www.vriendenbeatrixpark.nl

DE BOELELAAN / 
DE BOELEGRACHT

Langs de drukke De Boelelaan ligt een 
gracht en een groene berm. Er staan veel 

jonge bomen. Aan de noordzijde staat Ravel 
Residence. Dit wooncomplex voor studenten 
is te herkennen aan de witte gevel met grote 

gaten. Het heeft een fraaie binnentuin en 
dakterras, die helaas niet toegankelijk zijn. 
Op het dak staat een oranje kooi waarin 

gesport wordt. Naast Ravel Residence staat 
de kinderopvang met een eigen speelterrein. 
Bij het Crown Plaza hotel zijn er treden naar 
het water en over de gracht is de brede Lex 
van Deldenbrug. Deze brug is ontworpen 

door Liesbeth van der Pol. Ze heeft zich laten 
inspireren door de Torensluis over Het Singel 

die ook zo breed is.
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AMSTELPARK

Dit prachtige wandelpark is overgebleven na 
de Floriade van 1972. Er zijn verschillende 
ingangen. Centraal ligt de grote vijver met 

fontein, maar vooral de rododendronvallei is 
beroemd. Er vinden verschillende activiteiten 

plaats.
. 

Website: www.amstelpark.info

SPORTPARK GOED 
GENOEG   

Dit is het terrein van voetbalclub AFC. AFC 
is in 1900 opgericht en daarmee de oudste 

voetbalclub van Amsterdam. De eerste 
jaren speelde AFC zijn wedstrijden op een 

voetbalveld in het Vondelpark. Na een periode 
in de Watergraafsmeer te hebben gespeeld 
is AFC in 1920 neergestreken in Amsterdam-

Zuid.
De vereniging telt ongeveer 2.250 leden en 
heeft vele leden op de wachtlijst. De velden 
worden ingepast in Zuidas. Onder het veld in 
het oosten ligt een parkeergarage. De velden 

vormen een groot groen terrein in Zuidas. 

Adres: Beethovenstraat 801

SPORTPARK 
BUITENVELDERT   

Deze voetbalvelden worden intensief 
gebruikt door teams van alle leeftijden. 
Vooral SC Buitenveldert is bekend als 

goede amateurvoetbalclub. In de toekomst 
gaan deze velden verhuizen naar de strook 

langs de A.J. Ernststraat, waar nu het 
Wis- en Natuurkundegebouw van de Vrije 

Universiteit staat. Op de plek van de huidige 
voetbalvelden komen nieuwe gebouwen van 

de VU en andere bedrijven te staan. 

Adres: Gustav Mahlerlaan 2009

ZUIDELIJKE 
WANDELWEG   

De Zuidelijke Wandelweg was oorspronkelijk 
een wandelpad tussen de Amstelveenseweg 
en de Amstel. Het merendeel van het pad 
is verdwenen in de twintigste eeuw. Hier is 
de dijk gelegd waarop de Ringweg-Zuid nu 
loopt, tussen de Amstelveenseweg en de 

RAI. Tussen de Jacob Soetendorpstraat (bij 
de Europaboulevard) en het Martin Luther 

Kingpark is het restant van dit pad te vinden. 
Aan de Jacob Soeterdorpstraat bevindt zich 

sinds 2010 een nieuwe synagoge en het 
cultureel centrum van de Liberaal Joodse 

Gemeente Amsterdam. De middenbermen 
zijn regenbestendig aangelegd. De straat 

eindigt op de Amsteldijk, waar je de ingang 
vindt van de groene begraafplaats Zorgvlied. 
Hier liggen onder meer Herman Brood, Annie 

M.G. Schmidt en Ramses Shaffy begraven.

Adres: Zuidelijke wandelweg 43



BEWONERSPLATFORM ZUIDAS   
Deze wandeling is mede tot stand gekomen op initiatief van 

Bewonersplatform Zuidas. Deze organisatie is sinds 1998 
nauw betrokken bij de bouwplannen en de toekomst van 

Zuidas. Het doel is van Zuidas een mooie, leefbare, gemengde 
Amsterdamse stadswijk te maken. Een wijk waar het prettig 

wonen, werken en verblijven is. www.bewonersplatformzuidas.nl


