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Nieuwe ring rond Amsterdam

8. Uitzichtpunt Holendrecht
Een ratjetoe, anders is de mix van faciliteiten bij knooppunt 
Holendrecht niet te typeren. Binnen een straal van 500 meter vind 
je hier onder andere een Porschegarage, de goedkoopste fitness 
van de stad (€7,50 per maand), een Amerikaanse foodstrip, een 

7. Fraudeparkeren bij KMPG
Het zag er zo antroposofisch verantwoord uit toen KPMG hier begin 
jaren negentig zijn nieuwe hoofdkantoor door Albers en Van Huut 
liet bouwen. Maar liefst 50 duizend vierkante meter telde het, toch 
was het eind jaren nul ineens ‘te klein’ en dus werd er een nieuwe  
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Landsmeer2. Vliegtuig spotten en barbecuen
Tik postcode xxxx in je navigatiesysteem en je 
wordt naar de spottersplek aan de Buiten-
veldertbaan geloodst. Gewoon afslag 6 nemen 
en de paal van McDonald’s volgen kan ook, 

5. Zaanse vinex
IJburg is de officiële vinex-locatie van Amsterdam, maar 
ook kleine buurman Landsmeer pikt een graantje mee van 
de explosie aan nieuwbouwwijken aan stadsranden. 
Luijendijk-Zuid heet het plan voor 338 woningen in een 

9. Weidewinkel Maxis
Dit is de enige weidewinkel in de Randstad, elke derde zondag 
van de maand is er een rommelmarkt op het immense 
parkeerterrein. Via het achterdeurtje van de Nuonweg konden 
bewoners van IJburg hier jarenlang hun boodschappen doen. 
Daardoor kreeg de wijk geen fatsoenlijke eigen middenstand. 

Amsterdamse Bos

4. Havensnelweg
Aan de Amerikahaven rijgen witte olietankers zich aaneen 
tot de grootste benzinehaven van Europa. Daarna krijgt de 
weg hoge poten zodat je blik niet meer wordt versperd door 
hekken en bosschages en je de schepen kunt zien liggen in 

3. Fiets kwijt?
Fiets verdwenen bij het Centraal Station? Grote kans dat de jongens 
van het Fietsdepot hem hebben losgeknipt. Dat betekent bus 82 
richting IJmuiden pakken, uitstappen halte Westpoortweg en dan nog 

1. Lelijke geluidsschermen
De prijs voor het lelijkste 
geluidsscherm aan de A11 gaat 
zonder twijfel naar Badhoevedorp, 
het lijkt het Duitse Ruhrgebied wel. 
Dat er een dorp aan weerszijden 
ligt, valt alleen af te leiden uit de 
donkere driehoekige panelen in 
het scherm, die verbeelden 
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6. Het alternatieve strandje
Zeeburgereiland is het laatste 
rafelrandje aan de A11. Op de 
Oostpunt, waar vroeger het 
informatiecentrum van IJburg zat, 
vindt het jaarlijkse Magneet 
Festival plaats. De woningplannen 
voor het driehoekige eiland komen 
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