


De Oeverlanden liggen in het zuidwesten van Amsterdam, tussen
Nieuw Sloten en het Nieuwe Meer.

Op de fiets en te voet zijn de Oeverlanden langs zes routes te bereiken.
De nieuwste route is over het Christoffel Plantijnpad. De ontbrekende
schakel tussen Sloterweg en Oude Haagseweg is in oktober  vol-
tooid. Op deze route kan ook het Siegerpark worden aangedaan, zeer de
moeite waard! Overigens loopt het Christoffel Plantijnpad in noorde-
lijke richting door tot aan de Postjesweg en de Sloterplas. De bewoners
van de meest westelijke wijken kunnen de route langs de Anderlechtlaan
en de Johan Huizingalaan nemen. Bewoners van de oude stad komen
veelal via het Jaagpad naar de Oeverlanden. Vanaf het Vondelpark of het
IJsbaanpad, Amstelveenseweg, over de Schinkelsluis (of: Nieuwe
Meersluis, net vanaf welke kant je het bekijkt). Een wat stillere toegang
is er vanaf de Ringvaart, vanaf de molen van Sloten. Voor bewoners van
de Akerpolders en Badhoevedorp een mooie verkeersluwe route. De
laatste toegang is langs de Oude Haagseweg vanuit de Haarlemmer-
meerpolder. Bewoners langs de Ringvaart kunnen via het Koekoeks-
laantje of via fietsopgang de hoge brug over de Ringvaart bereiken.

Parkeren: op begin van busbaan naar Schiphol op de Oude Haagseweg,
en tegenover hotel Mercure.

Per openbaar vervoer: met tramlijn  naar halte Slotervaart ziekenhuis,
en vandaar in zuidelijke richting lopen via het Christoffel Plantijnpad.
Vandaar is het nog ongeveer tien minuten lopen. Met buslijn  vanaf
station Lelylaan richting Schiphol, halte Oude Haagseweg bij Restau-
rant Aquarius en de steiger van de veerpont.

De veerpont over de Nieuwe Meer vaart van  april tot en met  okto-
ber op zaterdagen van  uur tot  uur en op zon- en feestdagen van 
uur tot  uur.
De exploitatie door rederij Oeverloos, is in handen van Rob Piet. Er
wordt gevaren tussen de Oeverlanden, aanlegsteiger bij Aquarius, en het
Amsterdamse Bos, aanlegsteiger nabij pannenkoekenboerderij Meer-
zicht.

Natuur en Milieu Educatiecentrum en depot De Waterkant is het
epicentrum van de vereniging, waar elke dinsdag en woensdag tal van
educatieve activiteiten en werkzaamheden worden uitgevoerd. U bent
dan van harte welkom om een kijkje te nemen. Dit depot bevindt zich in
de bocht van het Anton Schleperspad. Aan bewegwijzering wordt nog
gewerkt, dus goed opletten, anders bent U er alweer voorbij. De meeste
excursies starten en eindigen op dit depot.
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