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Fiets erop uit! - Amsterdam
De tweede Swapfiets route vertrekt vanaf Amsterdam, de stad vernoemd naar de

Amstel. En precies die rivier gaan we vandaag een stuk volgen, net zoals

Rembrandt dat vroeger al vaak deed. Hij om inspiratie op te doen voor zijn

schilderijen, wij gewoon om van het landschap te genieten. Dus hup, pak de fiets

want het wordt genieten!

Swapfiets route 2: Amsterdam -  Ouderkerk – Nes – Stokkelaarsbrug – Ouderkerk

- Amsterdam

Lengte: 35 kilometer

Duur: 2 tot 3 uur (inclusief een pauze)

Beste koffie to go: Brasserie Paardenburg

Beste picknickplaats: Wester-Amstel

Mogelijke activiteiten: Wandelen, zwemmen (Vinkeveense plassen)

⏲

https://news.swapfiets.com/


Met de Amstel aan onze linkerhand komen we aan het begin onder meer langs het Martin

Luther King- en Amstelpark. Dat laatste is voor dierenliefhebbers meteen een goede plek om

even te stoppen. Naast de gebruikelijke kinderboerderij-dieren kan je hier namelijk ook

kangoeroes en alpaca’s tegenkomen. Even afstappen dus! 

Voor wie doorfiets, waant zich al heel snel buiten de grote stad met aan de ene kant het

langzaam stromende water van de Amstel en aan de andere kant een aantal kleine paleizen.

Wester-Amstel is er daar een van, met als enige uitzondering dat de hekken hier open staan om

bezoekers te verwelkomen. Hier kan je bijvoorbeeld een ommetje maken door de immense tuin

of even lekker een zelf gesmeerde boterham eten met uitzicht op de weilanden. 



De poorten bij Wester-Amstel staan open, dus rijd vooral even naar binnen!

Al snel daarna komen we aan bij het eerste dorpje op de route, Ouderkerk aan de Amstel. En

dat betekent ook de eerste kans op een goede kop koffie, bijvoorbeeld op het schitterende terras

van Brasserie Paardenburg. En dat is nu dubbel genieten, want wie hier aankomt fietsen op een

Swapfiets krijgt een huisgemaakte madeleine helemaal gratis!

Weer vol energie en uitgeruste benen beginnen we aan de tocht naar het tweede dorp langs de

route: Nes aan de Amstel. Hier rijden we langs de prachtige Urbanuskerk die, pal aan het water

gelegen, boven de rest van het dorp uittorent. Maar het echte hoogtepunt volgt niet veel later.

De oversteek van de Amstel, met een pondje want een brug is er simpelweg niet. Dat kost je

trouwens wel 70 cent, dus vergeet je portemonnee thuis niet!



De Urbanuskerk in Nes.  

Eenmaal veilig aan de andere kant, gaan we meteen naar links en stuiten we al snel op een deel

van de Hollandse Waterlinie. Deze vanaf 1880 aangelegde aaneenschakeling van defensieve

werken diende om het nabijgelegen landschap onder water te zetten en zo de vijand op afstand

te houden. En dat zie je goed tijdens het fietsen, want de weilanden naast de Amstel liggen een

heel stuk lager dan de rivier zelf. 



Voor de liefhebber met wat extra tijd en zin om te fietsen is er dichtbij nog een stop te maken bij

de Vinkeveense plassen (zie foto voor instructies). Wij fietsen lekker door, terug richting

Ouderkerk. En voor wie er op de heenweg nog niet was gestopt, bij Brasserie Paardenburg is de

madeleine bij aanschaf van een kopje koffie nog steeds gratis!

Wij gaan hier de brug over terug naar Ouderkerk, maar wie hier naar rechts
gaat komt uit bij de Vinkeveense plassen. 

Op de weg terug nog even wat rust nodig voordat het drukke Amsterdam weer opdoemt?

Dagdroom dan nog even lekker weg op een willekeurige steiger of bankje langs de Amstel. Maar

aan elke droom komt een einde en zo ook aan deze. Vol nieuwe, mooie herinneringen ploffen

we uiteindelijk voldaan thuis op de bank. Gelukkig hebben we de foto’s nog. 

Heb jij nou ook foto’s gemaakt? Deel deze dan met ons met de hashtag #swapfietsroute !



OVER SWAPFIETS

Swapfiets is in 2014 in Delft opgericht door 3 studenten. Zij zagen tijdens hun studententijd vooral kapotte
fietsen op het fietspad en in de rekken. Dat moet anders kunnen, dachten ze. Met dat inzicht lanceerden zij
Swapfiets.

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. Het concept is eenvoudig: altijd een werkende fiets voor een
vast bedrag per maand. Gaat je fiets toch kapot? Dan repareert of vervangt Swapfiets binnen één dag jouw fiets.
Waar en wanneer je maar wilt. De beste service, simpel en voor iedereen.

De herkenbare robuuste omafiets, de Original, de Swapfiets Deluxe 7 met zeven versnellingen of de elektrische
Swapfiets Power 7. Er is een Swapfiets voor iedereen. Ook is er Swapfiets for Business, het fietsabonnement
voor bedrijven.

Swapfiets stimuleert de transitie van fietsbezit naar gebruik. Vanuit deze circulaire gedachte maakt Swapfiets
kwalitatieve fietsen die zo lang mogelijk meegaan. De fietsen en onderdelen worden zo vaak en zo lang mogelijk
hergebruikt. Een Swapfiets is te herkennen aan de iconische blauwe voorband. Zo zie je altijd welke fietsen van
Swapfiets zijn en wie er bij de familie hoort.

Swapfiets heeft ruim 175.000 gebruikers in Nederland, Duitsland, Denemarken en België. En is beschikbaar in
meer dan 50 steden.
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