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Welkom in 
Tuinen van West!

Tuinen van West is het groene 
standslandbouw- en recreatiege-
bied aan de westkant van Amster-
dam. Het gebied ligt tussen de 
Haarlemmerweg, Halfweg, Ring-
vaart Haarlemmermeer, Lutkemeer-
weg en de Ookmeerweg. De Osdor-
perweg loopt er dwars doorheen. 
Het gebied is circa 700 hectare 
groot en bestaat uit vier polders: De 
Osdorper Binnenpolder Noord en 
Zuid, De Osdorper Bovenpolder en 
de Lutkemeerpolder. 

De vier polders hebben een lange 
geschiedenis. De oorspronkelijk 
door stedenbouwkundige Van Ees-
teren gemaakte plannen wijzigden 
steeds, tot de gemeente in 2007 be-
sloot om voor ‘het gezonde groen’ 
te gaan en hier één groot stands-
landbouw- en recreatie gebied van 
te maken, dat deel uitmaakt van de 
Groene AS, die grote en kleine na-
tuurgebieden tussen Amstelland en 
Spaarnwoude met elkaar verbindt. 
Het gebied is nog niet helemaal ‘af’, 
maar je kunt er al heerlijk wandelen, 
fi etsen, fruit en groente plukken, 
tuinieren, biologisch winkelen, van 
allerlei stukjes natuur genieten. In 
2014 is de Ondernemersvereniging 
Tuinen van West opgericht. 

Over deze 
 fietstocht en 
de Ondernemers-
vereniging

Deze fi etstocht wordt u aangeboden 
door de Ondernemersvereniging 
(OV) Tuinen van West. De OV wil 
gezond, duurzaam ondernemerschap 
bevorderen, vruchtbare samenwer-
kingen tot stand brengen en het 
gebied (gezamenlijk) meer op de 
kaart zetten. 

Er is inmiddels al zo veel te vertellen 
en er is zo veel te zien in Tuinen van 
West, dat het geen doen is om alle 
bezienswaardigheden en informatie 
in één fi etsroute op te nemen. Hierbij 
dus (slechts) een greep uit wat u op 
de aangegeven route allemaal tegen-
komt. Meer weten of vaker mee-
fi etsen? Schrijft u zich dan in voor 
de nieuwsbrief (en/of wordt lid of 
vriend van de OV!) op 
www.tuinenvanwest.info 
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5   De Osdorperweg

Langs de Osdorperweg, de ruggengraat 
van Tuinen van West, zijn veel bij zondere 
huizen, boerderijen, monumenten, onder-
nemingen en kwekers te vinden. Bij-
voorbeeld: Kwekerij Osdorp, waar met 
daklozen, psychiatrische patiënten en 
verslaafden prachtige groentes worden 
gekweekt voor grote/bekende afnemers. 
Ook de kwekerij van Wim Bijma is hier te 
vinden. Bijzonder, want Wim legt zich al 
40 jaar toe op het kweken van 
vergeten groenten en kruiden - die 
 inmiddels door veel toprestaurants in de 
hele regio worden bereid en geserveerd: 
www.kwekerijosdorp.nl en 
www.wimbijma.com

6   De Slibvelden -  
Natuurgebied Raesberg

Het natuurgebied Raesberg ligt in de voor-
malige slibvelden. Deze zijn halverwege de 
twintigste eeuw aangelegd door de Riool-
waterzuivering West. Hier werd rioolafval 
verwerkt voor verkoop als mest, aan tuin-
ders. Daarna werd deze mooie plek in de 
polder lange tijd gebruikt als baggerdepot. 
Nu is het - al een hele tijd - een natuurge-
bied voor vogels, planten, bloemen.

7   Biologische Zorg-
boerderij en winkel 
De Boterbloem

Waarom nog naar de supermarkt als je 
de écht biologische boodschappen ook 
kan doen in de winkel van de boerderij De 
Boterbloem? Op het biologische akker- en 
tuinbouwbedrijf van Trijntje Hoogendam 
wordt gezaaid, geplant en geoogst door 
een groep vrijwilligers. Samen onder-
houden ze de ecologische boerderij en al-
les wat er rondscharrelt aan kippen, hanen 
en hond. In het winkeltje het resultaat van 
de eigen noeste arbeid en die van collega- 
bioboeren. Groente en fruit, kaas en vlees, 
brood en jam… Zelf plukken & oogsten kan 
ook: www.deboterbloemamsterdam.nl

8   Lutkemeerschool 
& Boer Worm

In de monumentale Lutkemeerschool, 
op het kruispunt met de Lutkemeerweg 
en de Osdorperweg, zijn vandaag de 
dag ateliers te vinden, waaronder het 
schrijvers atelier van de bekende schrijver/
columnist Abdelkader Benali: 
www.abdelkaderbenali.nl

Boer Worm en zijn dochters zijn elke dag 
te vinden tussen zijn schapen en koeien. 
Wie verse melk wil kopen: dat kan dus op 
Osdorperweg 571, achterom!

Fiets nu vanaf de Lutkemeerweg via het 
Bosch van Drakensteinpad terug naar 
,
t Fietshokje/startpunt.

4   De Fruittuin van 
West, MijnStadstuin en 
de  Hondenvereniging

Het gezin van Wil & Lisan Sturkenboom 
verruilde een prachtige biologisch fruit-
kwekerij in Dronten voor een helemaal 
nieuw aangelegde fruitkwekerij met winkel, 
vergaderzalen, workshopruimtes (en meer) 
in de Osdorper Binnenpolder Noord. Een 
aanwinst! Je kunt hier biologisch winkelen, 
workshops organiseren, lunchen en - af-
hankelijk van de seizoenen - fruit plukken, 
van bessen en appels tot peren en kersen. 
Zie www.fruittuinvanwest.nl 

Schuin tegenover de Fruittuin zit Mijn- 
Stadstuin van ondernemer Robin van 
Asperen, waar je - onder professionele be-
geleiding - zelf groente en fruit kunt kwe-
ken voor eigen gebruik. Voor horeca-on-
dernemers die eigen groente op de kaart 
willen zetten zijn er ook horecakavels. Er is 
vaak van alles te doen: zelf plukken, steen-
ovenpizza’s bakken, enz. 
Zie www.mijnstadstuin.nl

Achter de Fruittuin ligt het terrein van de 
Hondenvereniging Kringroep Nieuwemeer. 
Hondenbezitters kunnen bij de vereniging 
hun honden opvoeden en trainen en leren 
hoe baas en hond samen Beste Maatjes 
kunnen worden. Zoek op Facebook naar 
de pagina van de vereniging, als je meer 
wilt weten. Of neem contact op via de 
Ondernemersvereniging: 

www.tuinenvanwest.info

2   Park de Kuil 

Na het totstandkomen van het Algemeen 
Uitbreidingsplan in 1935 werd de Osdor-
per Binnenpolder Noord uitgeveend. Na 
de oorlog bleek naast woningbouw ook 
georganiseerde sport een behoefte. In het 
oostelijk deel van de polder werd sport-
park De Eendracht aangelegd. Al in de 
jaren ’80 werd bepaald dat de oostelijke 
helft van het sportpark aan woningbouw 
zou worden opgeofferd. In 1990, toen de 
wijk Geuzenveld-West werd gebouwd, 
werd Park de Kuil, het zuidelijk deel van 
het sportpark een heus wijkpark met veel 
water. Dat is nodig omdat de dijk hier lekt. 
De grote vijver is er om al dat water op te 
vangen. Vooral in de lente kan het er wild 
aan toe gaan in dit parkje. De vele padden 
en kikkers die hier zitten laten dan fl ink van 
zich horen. 

3   Bijenpark, volkstui-
nen,  picknick/evene-
mententerrein.

De bijen en het imker-ambacht in ere hou-
den: dat doen de imkers van het Bijenpark. 
In dit volkstuincomplex hebben imkers 
en tuiniers allemaal hun tuinen, vol met 
bloemen en andere bloeiend bijenvoedsel. 
Af en toe is het Bijenpark open voor het 
publiek en er is ook een museum, op aan-
vraag te bezichtigen: www.bijenpark.nl

Er zijn veel volkstuinparken in Tuinen van 
West: Volkstuinpark De Eendracht,  Volks-
tuinpark Osdorp, Nutstuin Lutkemeer, 
Nutstuin De Oase, Biologische Tuingroep 
De Ark en T.I.G.E.N.O. Deze laatste is ver-
noemd naar de fraaie afkorting van het oh 
zo ware ‘Tuinieren is Genoegen en Nuttige 
Ontspanning’.

Het picknick- en evenemententerrein is 
aangelegd door de gemeente. Er kunnen 
evenementen worden georganiseerd tot 
een paar duizend bezoekers. Geen keihar-
de rockmuziek, want dat past niet in dit 
mooie groene landschap. Wel voedsel-
markten, vliegerfeesten, kinderfestivals, 
sportieve en culturele evenementen met 
een aanvaardbaar geluidsniveau. Meer 
informatie: www.tuinenvanwest.info

ROUTE- 
INFORMATIE
1   

,
t Fietshokje, Sport-

park de Eendracht, Bok 
de Korverweg 4.

Wie sportief gezien meer wil dan alleen 
lekker wandelen, skaten of fi etsen in 
Tuinen van West kan terecht op het met 
groen omzoomde sportpark. Hier resideren 
allerlei sportverenigingen, van de Am-
sterdam Panthers (American Football) en 
BeeVeeStrand (beach volleyball) tot aan 
Qui Vive (cricket), Kaatsclub Amsterdam, 
Tennisvereniging Geuzenveld en Handbal-
vereniging Aristos. Er zijn maar liefst twee 
rugbyverenigingen (AAC en ASCRUM) 
en zes voetbalclubs op het sportpark te 
vinden plus de mogelijkheid om te hard-
lopen in groepsverband onder leiding van 
een gediplomeerd hardlooptrainer/voe-
dingsadviseur, bodyfi t-lessen te volgen of 
te klimmen met professionele kliminstruc-
teurs op klimparadijs Project Adventure. 
Nieuw is het multifunctionele en -culturele 
gebouw Spark United, in september 2015 
geopend. Voor vergaderingen, sport-
evenementen, workshops en cursussen. Bij 
de superaardige jongens van 

,
t Fietshokje 

kun je fi etsen huren om het gebied mee in 
te trekken! 
Zie www.sportparkdeeendracht.nl

-Omfietstip-

A   De 1800 Roeden

In het weiland langs de Haarlemmer-
weg, waar de natuur lange tijd haar 
vrije gang kon gaan, ligt sinds 2005 
het culturele bedrijventerrein De 
1800 Roeden dat veel (vooral duur-
zame)  ondernemers, kunstenaars en 
 ambachtslieden herbergt. In de histo-
rische, ‘vernieuwbouwde’  gebouwen 
worden beelden gehouwen, events 
uitgewerkt, geavanceerde ICT oplos-
singen ontwikkeld en meer. Tijdens 
de jaarlijkse Open Broedplaatsen-
dag kan men tijdens een rondleiding 
de  bijzondere architectuur van de 
 gebouwen bewonderen en krijgt 
men een kijkje in de keuken van de 
 kunstenaars, ambachtslieden en 
 andere culturele ondernemers. Zie 
www.de1800roeden.nl

Welkom in één van de nieuwste stukjes 
natuur van Amsterdam: het Fluisterbos. 
De bomen die hier zijn geplant compen-
seren natuur die elders in Amsterdam is 
verdwenen. Hoogteverschillen, slingeren-
de paden tussen de bomen, natte en dro-
ge natuur naast elkaar, open plekken met 
berken afgewisseld met dichte bosscha-
ges en grillig gevormde bomen maken 
van deze nieuwe natuur spannend. Kom 
wandelen.

De Kleine Braak (aan de andere kant van 
de A5) is een belangrijke schakel in de 
‘natuurroute’ die Groene As heet. Het 
gebied is genoemd naar de doorbraak 
van de Spaarndammer (IJ)dijk in 1675 en 
wordt nu als natuurgebiedje gekoesterd 
en onderhouden door twee liefhebben-
de ondernemers uit Tuinen van West. 
Hier kun je met een beetje geluk (onge-
vaarlijke!!) ringslangen tegenkomen. De 
roerdomp is al terug! Hopelijk zullen ook 
bijzondere dieren als de waterspitsmuis, 
de noordse woelmuis, de rugstreeppad, 
de hermelijn en de bunzing via dit ‘scha-
kelgebiedje’ opnieuw de weg naar Tuinen 
van West weten te vinden. Welkom! Via 
een struinpad kan het gebied voorzichtig 
betreden worden.

B   Fluisterbos en 
 Kleine Braak

-Omfietstip-

Manege ‘t Molenpaardje, Lutkemeerweg

Bijenpark, de lestuin

Volkstuinen

De koeien van boer Worm


