
Ga op ontdekkingstocht door je eigen groene buurt! 
Stem op ons plan: de TuinTrail Oost 

Zin om te wandelen, maar ben je op je gebruikelijke ommetje uitgekeken? Dan biedt de TuinTrail Oost 
je volop nieuwe inspiratie. Al wandelend leer je de vele prachtige groenplekken van de 
Watergraafsmeer kennen. En dat zijn er meer dan je denkt! 

De Tuin Trail Oost wordt een heuse buurtwandeling, opgezet voor en door wandelaars. Het verbindt de 
groene parels die de Watergraafsmeer rijk is. De Tuinîrail Oost wordt ondersteund met een 
wandelroutekaart en een wandelapp waarop je onderhoudende podcasts vindt. Onderweg krijg je een 
wisselend informatief aanbod door middel van QR codes. Wat weet jij bijvoorbeeld over een ecolint of 
permacultuur? Of over solitaire bijen, eetbare ezelsoren en doddige dotterbloemen? 

Ga op ontdekkingstocht 

De Tuin Trail Oost is een initiatief van groen liefhebbers die wandelen, gezondheid, plezier, ontspanning 
en educatie hoog in het vaandel hebben. De route loopt van station Science Park naar station 
Amsterdam Amstel en is naar eigen believen aan te passen. Soms wandel je een deel en ga je bij een van 
de locaties op ontdekking uit. Soms geniet je van de wandeling zelf en maak je kilometers en onthoud je 
interessante plekken voor een bezoek op een later moment. Wandel je met kinderen, dan kies je wellicht 
voor andere bezienswaardigheden dan wanneer je met je vriendengroep wandelt. 

Voor ieder wat wils 

In een seizoen afhankelijk programma (in de wintermaanden is een enkel tuinpark gesloten) laten we je 
kennismaken met de flora en fauna van de Watergraafsmeer. Denk aan de IJsvogels in Park Frankendael, 
de bomenroutes van Tuinpark Klein Dantzig en (zeer waarschijnlijk) het Arboretum De nieuwe Ooster, de 
vlinderidylle in Sportpark Voorland/Middenmeer, de heemplanten in Tuinpark Nieuwe Levenskracht, de 
cultuurhistorische Bloementuin van Darwin, het voedselbos in Anna's Tuin en Ruigte - en nog veel meer. 
Wandel je met (klein)kinderen? Loop dan bij Natuurspeeltuin Jeugdland over het blotevoeten pad en 
doe bij Kinderboerderij De Werf de laarzenspeurtocht. Of bezoek bij Natuur Tuin park Amstelglorie de 
spannende jungle-speelplek tussen de bomen en bewonder de bijenhotels voor wilde bijen. 

Enthousiast geworden? 

Binnenkort valt bij iedere inwoner van de Watergraafsmeer een brief op de deurmat. Hierin vind je een 
unieke code waarmee je eenvoudig kunt stemmen via de website van Oost Begroot Watergraafsmeer. Er 
zijn vier thema's benoemd en bij elk thema kun je een persoonlijke top drie kiezen. De stem periode start 
op 12 januari aanstaande. 

Stem op de TuinTrail Oost!... Sta je net als wij te popelen om te gaan wandelen? Ga dan vandaag 
nog naar de website van Oost Begroot Watergraafsmeer en log in met je unieke stemcode. De TuinTrail 
Oost vind je bij het thema Groen, Klimaat en Duurzaamheid. We zien ernaar uit je straks tegen het lijf 
te lopen, want in juni 2021 is de Tuinîrail gebruiksklaar. 
https://oostbegrootwatergraafsmeer.amsterdam.nl/ Heb je vragen of suggesties? Mail Hendrikje 
Veerman : h-veerman@hotmail.com 
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