
TeVoet Wandelroute 017 Zuidas Amsterdam (NH) 
 
Route gemaakt door Constance Kemperman en beschreven in Lopend Vuur, december 2019 
 
Een wandeling door nieuwe natuur, zoals de Markerwadden, is een spannende zaak. 
Waarom niet ook eens door een nieuwbouwwijk aan de wandel? Die omgeving kan net zo 
spannend zijn. Op de Amsterdamse Zuidas, ‘een internationale toplocatie voor wonen, 
werken en recreëren’, kijk je je ogen uit. 
 
Start: NS-station Amsterdam Zuid of Metrostation Zuid 
Eindpunt: NS-station Amsterdam Zuid of Metrostation Zuid 
Lengte: 5,5 km 
De route is niet gemarkeerd, maar gezien de herkenbare objecten onderweg is verdwalen 
heel moeilijk. 
Horeca: genoeg gelegenheden onderweg, maar in het weekend niet alles open. 
 
Routebeschrijving 
Verlaat trein- of metrostation trapaf, en loop in de tunnel richting Mahlerplein. Daar 1e 
rechts (Claude Debussylaan), einde straat LA (Parnassiusweg), 1e straat LA en 1e RA (voor 
Gustav langs), einde LA, straat met appartementencomplexen. (Mooie doorkijkjes aan de 
linkerkant.)   
 
Loop tot George Gerswinplein en ga LA terug naar Gustav Mahlerplein. Steek schuin rechts 
over (kijk even binnen bij gebouw CIRCL: kunst, reuring, toilet, dakterras) en ga de tuin van 
ABN AMRO in. Volg slingerpaadje tot aan straat (=Gustav Mahlerlaan) en ga LA de straat in. 
(Schuin aan de overkant zit bakker Noé, voor een echte Franse croissant.) Sta bij de kruising 
met de Beethovenlaan even stil. Rechts op de hoek staat een gebouw met een twist. 
(NautaDutilh houdt daar kantoor.)  
 
Steek de straat over en ga RA. (Probeer wel een glimp op te vangen van de in aanbouw 
zijnde Valley-gebouwen.) Volg het grasveld naast het fietspad en stap door tot de kruising. 
Hier LA langs de Boelegracht. Voor het witte gebouw (Ravel Residence) over het gras langs 
de bankjes RD. Einde LA Antonio Vivaldistraat. In dit deel van het gebied zijn alleen maar 
kantoren. 
 
(De route gaat bij een watertappunt RA, maar loop vooral nog even door. Links is dan een 
panoramablik op de Zuidas en aan het eind van de straat staat de slanke duo-toren van EY 
(Ernst &Young) te pronken.) 
 
RA de Barbara Strozzilaan in, passeer het KPN-hoofdkantoor met hek, slagboom en camera 
en TV-toren. Links is ook de glazen nieuwbouw van EMA zichtbaar. Steeds RD, passeer een 
lelijk donker gebouw (Eurocenter offices) wel met leuke inkijkjes. Aan het eind LA,  (een 
spectaculair gebouw is al zichtbaar) viaduct onderdoor en LA. Het gebouw (hotel nhow) 
doemt rechts op.  
 
Vervolg fiets/voetpad langs de achterkant van de RAI. Bij de entree van het Beatrixpark RA 
fietspad, bij kruising met leeuwen RA en bij het water links. Aan het eind schuin links door 



een hek met leeuwen (= Artsenijhof, je mag er niet plukken).  
Loop steeds RD tot het eind met een info-bord. Hier naar links en bij het hoofdpad RA. 1e 
zijpad links, pad loopt over water en maakt een bocht naar links. Bij het 3e pad RA, je komt 
weer over water en dan naar links richting het pad over de grote weide.  
 
Loop dit pad uit, bij kruising RD, dan over een brug (water aan de linkerkant). Fietspad 
kruisen, einde pad bij fietspad LA naar gebouw. Rechts om gebouw (AkzoNobel) heenlopen, 
bij straat schuin links oversteken, tunnel in, einde tunnel LA (rechts staat Goede Doelen 
Loterij-gebouw).  
 
Verderop LA viaduct onderdoor en RD tot station. 
 
Gebouwen 
De cijfers in de kaart verwijzen naar de volgende gebouwen: 
1 Viñoly  2 Baker & McKenzie  3 Hour Glass  4 UN Studio  5 Symphony Offices   
6 ABN AMRO  7 Nauta Dutilh  8 Valley  9 Ravel  10 EY  11 Hotel nhow  12 Goede 
Doelen Loterijen 
 

 


