
VOGELPARADIJS; LANDJE VAN GEIJSEL  
EN OUDERKERKERPLAS

Wandelroute

Lengte wandelroute: 5,5 km. Verlenging 
mogelijk via blauwe stippellijn is 1,1 km extra. 
Start/eindpunt: Parkeerplaats langs 
Holendrechterzijweg ten oosten van 
Ouderkerk aan de Amstel. 
OV: Lijn 171 Amsterdam Bijlmer ArenA en 
Aalsmeer. Stap uit in Ouderkerk aan de 
Amstel, Hoofdenburg. Zie 9292.nl
Eten & drinken: Horeca in Ouderkerk aan  
de Amstel.
Opmerking: De route is niet bewegwijzerd.  
U wandelt de route eenvoudig met deze kaart. 
RD = rechtdoor, RA = rechtsaf, LA = linksaf

Routekaart: Natuurlijke Zaken

Een wandelroute van onze boswachter 
langs dit gebied vol steltlopers en 
 watervogels

In dit gebied is ook een fietsroute van 18 kilometer.  
De fietsroute vindt u vanaf 6 maart 2020 op 
 landschapnoordholland.nl/route  

DOOR JOHAN STUART EN 
MONIQUE VAN DEN HAAK
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1
Ontstaan Ouderkerkerplas
De Ouderkerkerplas is een voormalige zandwinput 
ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel, gegraven 

voor de aanleg van de A9. Het is een belangrijk vogelgebied, 
met vogelkijkhutten eromheen. Omdat de plas zo diep is 
(maximumdiepte circa 40 meter), stroomt er zout water van 
de Noordzee de plas in. Het water is hierdoor brak, en vriest 
‘s winters niet dicht.

2
Watervogels en oeverzwaluwen
In de winter is de plas in trek bij watervogels als  
de smient, kuifeend en diverse ganzen; een enkele 

Loop vanaf de parkeerplaats naar het noorden, weg van de 
snelweg. Neem een schelpenpad (RA). Blijf langs het water 
lopen. Blijf zo dicht mogelijk bij de grote plas. Neem De Brug, 
een lang vlonderpad over het water. Ga bij de grote ‘rotonde’ 
(RD) op Aan de wind. 1e (RA) naar Watersportcentrum.  
Sla vlak voor de toegang naar links. Eerste (RA). 

De route loopt in de winter iets verder van de Ouderkerkerplas. 
Neem het bruggetje en volg een schelpenpaadje tussen 
paardenweitjes. Bij de woning loopt u even over de verharde 
weg. En ook de windmolen passeer je via de verharde weg. 
Loop langs het Bultje van John.

Route van ca. 16 april t/m ca. 14 oktober: nu is het mogelijk 
om het schelpenpad langs het water te blijven volgen aan  
de oostoever. Vergeet niet aan de zuidkant door te steken 
naar de Holendrechterzijweg (daar waar het fietspad 
overgaat in weg). Loop naar de vogelkijkhut.

Bij de vogelkijkhut (LA)  onder de snelweg door en volg  
de Amstelweg. Loop door tot het gemaal en de zwarte schuur  
bij het Landje van Geijsel. 

Loop terug langs de Amstelweg en neem nu de eerste (LA), 
de Amstelzijweg. Ga onder het viaduct (LA) en loop terug 
naar de parkeerplaats.

keer is er een Amerikaanse smient te vinden. In de zomer 
bewonen oeverzwaluwen de oeverzwaluwwal en maken vele 
vogels een nestje in het riet.

3
Overwinteraars
Het pad langs de zuid- en oostoever van de 
Ouderkerkerplas is van 15 oktober tot 15 april 

afgesloten om de vele vogels rust te gunnen. U loopt dan  
iets verder van het water, maar er blijft veel te genieten.

4
Duurzaam energieproject
Aan de rand van de plas staat de markante 
windmolen ‘de Amstelvogel’. Deze 85 meter 

hoge molen voorziet 1200 huishoudens van stroom. 
Particulieren investeren en werken mee aan duurzame 
energieprojecten.

5
Het Bultje van John
Het bultje is vernoemd naar John van Berloo, 
beheermedewerker van Groengebied Amstelland. 

Na de aanleg was er grond achtergebleven. De vogelaars 
maakten dankbaar gebruik van de ontstane verhoging om  
de watervogels te bekijken. Hiervan geen weet hebbende, 
besloot John de grond voor zijn project te gebruiken,  
de bodem te verbeteren met als gevolg teleurgestelde 
vogelaars. Snel is er het bultje weer teruggebracht en zelfs 
ingericht met een trap en hekje. Zo is deze plek officieel  
het ‘Bultje van John’ geworden.

6
De Bullewijker- en 
Holendrechterpolder 
In 1802 werd begonnen met de aanleg van een dijk 

op enige afstand van de Holendrecht en Bullewijk ter 
voorkoming van afslag en wateroverlast voor het omliggende 
land. In 1864 werd begonnen met het vervenen van het 
gebied en ontstond een veenplas. Nadat deze drooggemalen 
was, verloor de dijk zijn functie. De binnendijk is nog altijd 
duidelijk in het landschap te herkennen en slingert zich  
op korte afstand van het water van de Bullewijk en  
de Holendrecht door het weiland. 

7
Landje van Geijsel 
Dit gebied van 7 ha wordt elk jaar van half februari 
tot half mei onder water gezet. Dit trekt enorm veel 

watervogels aan. Het is dankzij giften van Beschermers zoals 
u nu in ons bezit. Het is landelijk de belangrijkste 
slaapplaats van grutto’s. In de maanden (half februari tot 
ongeveer half mei) dat het water hoog staat, is de schuur 
open zodat u vanuit de schuur, de vogels kunt bekijken.

8
Bullewijk 
Een veenriviertje, vroeger ook bekend als de  
Oude Amstel. Naar dit riviertje is de Amsterdamse 

wijk Bullewijk genoemd. 
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