
Een sterk Amstelland!
We hebben kunnen genieten van een lange nazomer  maar 
uiteindelijk zijn we toch in de winter beland met in november 
al de  eerste vorst. Een mooie tijd om terug en natuurlijk ook 
vooruit te kijken.
Het 10 jarig jubileum is uitbundig gevierd met een zeer 
succesvolle Amstellanddag,  de Kunstroute en de proef met 
de bootdienst.
Na 30 september zijn de panelen van de kunstroute gelukkig 
niet verloren gegaan. Het merendeel van de Amsterdamse 
panelen staat op de werf van de Gemeente Amsterdam te 
wachten op een plaatsje in het Amstelpark. De overige zijn 
verdeeld tussen de historische verenigingen van Ouderkerk 
en Amstelveen. Een drietal kon op locatie blijven. 
De bootdienst heeft veel bezoekers getrokken en is uitvoerig 
geëvalueerd, mede op basis van de inbreng van gebruikers. 
Over hoe verder leest u elders in deze  nieuwsbrief.
Afgelopen jaar en nog steeds bestaat er de bedreiging van 
bebouwing in het groen, met name gericht op de volkstuinen 
zoals Amstelglorie. Die dreiging is nog niet van de baan. Ook  
sluipende bebouwing vindt  plaats, bijv. in de Middelpolder. 
In 2018 zullen dijkversterkingen worden uitgevoerd langs  
de Amstel, vanaf de Riekermolen tot in Ouderkerk . SBA 
heeft zitting in de klankbordgroep en richt zich vooral op 
de belangen van natuur en landschap. Wij houden u op de 
hoogte via de website.

Over de toekomst is geschreven in het rapport “Bloeiend 
Amstelland” door de Wetenschapswinkel Wageningen, dat 
op 27 oktober aan SBA is aangeboden. De belangrijkste 
aanbeveling is:
“Amstelland heeft meer betrokkenheid van burgers en 
bedrijven nodig voor een duurzame toekomst”  
Dit versterkt de planologische bescherming en is belangrijk 
voor een vitale gebiedseconomie gebaseerd op de 

landschapswaarden. Met alle betrokken organisaties (13) in 
Amstelland hebben we afgesproken  dat we onze handen 
ineen slaan. Ook hierover leest u meer elders in deze 
nieuwsbrief.
Als SBA zetten we in ieder geval in op grotere betrokkenheid 
van bewoners, recreanten en bedrijven. Het huidige aantal 
beschermers is 1500. Dit klinkt redelijk maar op een 
metropoolregio van 1 miljoen is dit niets. Laten we inzetten  
op 15.000 beschermers in 2018.
We roepen hierbij alle beschermers op om uw naasten, 
buren, vrienden, bedrijf  of anderszins te verbinden met de 
bescherming van Amstelland. Voor minimaal €10 bent u al 
beschermer en staat de toekomst van Amstelland een stuk 
steviger. 
Geef u op via de website, info@beschermersamstelland.nl of 
via Antwoordnummer 805, 1190 VB Ouderkerk a/d Amstel. 
Het helpt onze ledenadministratie enorm als u daarbij 
toestemming voor een automatische machtiging afgeeft. Dit 
geldt overigens ook voor huidige beschermers, die dit nog 
niet hebben gedaan.  
In 2017 zullen er verschillende acties volgen om het aantal 
beschermers te vergroten. Ook blijven wij u op de hoogte 
stellen van actualiteiten in het gebied. En de Amstellanddag 
op 4 juni 2017 kunt u alvast noteren.

Prettige Feestdagen en een mooi en sterk Amstelland 
toegewenst voor 2017 en later.

Proef bootdienst Amsterdam - Ouderkerk v.v. 
geslaagd

De bootdienst die afgelopen zomer op initiatief van de Stichting 
Beschermers Amstelland heeft proefgevaren tussen Amsterdam 
en Ouderkerk is een succes geworden. Dat is gebleken uit de 
evaluatie van de proef die afgelopen week met de subsidiegevers, 
waaronder  de Stadsregio Amsterdam,is besproken. 
De boot heeft gevaren tijdens de Amstellanddag op 5 juni en 
op twee weekenden in juli en augustus.In totaal hebben er  930 
mensen meegevaren. Rederij Aemstelland had twee boten 
ingezet die in totaal 6 retour vaarten hebben gemaakt. Op 
sommige momenten was het zo druk dat er helaas mensen op de 
steiger moesten achterblijven. 
Er waren tussenstops bij ‘t Huis aan de Amstel, Klein Kalfje en 
Westeramstel, maar de meeste passagiers stapten op bij de 
Hermitage in Amsterdam of de haven in Ouderkerk en maakten 
een retourvaart.
De evaluatie, onder meer aan de hand van een enquête onder 
passagiers, leverde een aantal belangrijke inzichten op. Er blijkt 
flinke belangstelling voor een bootdienst, vooral onder de wat 
oudere bewoners van Amsterdam en Amstelland. Wat zij vooral 
waarderen is de rust, ontspannen sfeer en de mogelijkheid om 
Amstelland vanaf het water te beleven. Daarnaast werd de 
aanwezigheid van de gidsen, die door Waternet gesponsord 
waren, zeer gewaardeerd. Het  belangrijkste verbeterpunt dat 
genoemd werd is  de mogelijkheid om on-line te reserveren, zodat 
je vooraf zeker bent van een zitplaats.
De Stichting gaat nu bekijken of de proef voldoende basis is  
om de bootdienst bedrijfsmatig te gaan exploiteren, zo mogelijk 
in combinatie met andere initiatieven zoals de Greenline. De 
Stichting gaat de komende tijd zijn best doen om initiatieven 
te ondersteunen en te bundelen, maar uiteindelijk zullen de 
ondernemers het verder moeten ontwikkelen.

Rik Verdenius, vrjwilliger bij SBA

Greenline
The most flexible excursion to the Green side of Amsterdam.
Door Jan Schake van de Amsteltuin en enkele andere 
initiatiefnemers wordt momenteel gewerkt aan een Greenline, 
een busdienst tussen Amsterdam, Ouderkerk, en Amstelveen 
en v.v. Het doel ervan is Amsterdamse toeristen een flexibele 
excursie te bieden waarmee zij het authentieke Amstelland 
kunnen beleven. De aantrekkelijkheid zit in de activiteiten op de 
diverse tussenstops. Er wordt een on-line reserveringssyteem 
ontwikkeld in plaats van het aanvankelijk beoogde  hop-on-hop-
off vervoer. Eind maart tot eind oktober 2017 gaat de Greenline 
dagelijks rijden, met een frequentie van 45 minuten tot een uur. 
Onderweg zijn 11 halten voorzien waarbij ondernemers zorgen 
voor een aantrekkelijk aanbod. Halten zijn er ondermeer bij de 
Riekermolen, Ouderkerk, Amsteltuin, Stadshart Amstelveen en 
het Amsterdamse Bos. Bij de ondernemers langs de route bestaat 
grote  belangstelling, zo bleek op een meeting van Greenline 
op 24 november jl. waarbij ook het type bus (je), die zal worden 
gereden door Oostelrijk Toeringcars BV, werd gepresenteerd.  
Meer info: www. greenline.amsterdam

Platform Amstelgoed

De ondernemerswerkgroep van SBA ’Ontdek Amstelland’ gaat 
zelfstandig verder onder de naam:
Amstelgoed, laat je meevoeren naar al het goede wat de Amstel 
te bieden heeft.
Het nieuw opgerichte ‘Platform Amstelgoed’ is bedoeld om 
de ondernemers langs de Amstel te verbinden. Door als 
ondernemers de handen in één te slaan in een gezamenlijke 
promotie, vergroten we de bekendheid en de aantrekkingskracht 
van het gebied. Het doel van de werkgroep van SBA was om tot 
een zelfstandige organisatie van ondernemers te komen en dit 
moment is nu aangebroken.
De Stichting Beschermers Amstelland vormt een essentiële 
partner om de natuur- en landschapswaarden van de Groene 
Long te borgen in relatie tot een duurzame gebiedseconomie. 
Het Platform Amstelgoed onderschrijft dit doel.
Amstelgoed heeft de ambitie ondernemingen, programma’s, 
activiteiten en initiatieven in het Amstelland te verbinden om 
zo de bekendheid en aantrekkelijkheid van het Amstelland te 
vergroten. Naast het Amstelland als cultuur- en recreatieve, 
toeristische bestemming zal het merk Amstelgoed ook worden 
vormgegeven, geladen en gezamenlijk worden uitgedragen in 
producten en ambachten waar iedereen in het gebied trots op is. 
Streekproducten met het label ‘Amstelgoed’ vertellen het verhaal 
van het Amstelland en zijn zo een tastbaar visitekaartje.
Het plan om het Amstelland door middel van een gezamenlijke 
aanpak op de kaart te zetten is doorgedrongen tot de 10 beste 
ideeën van Holland Call 2016: het innovatieprogramma van de 
provincie Noord-Holland, waarmee een succesvol programma 
voor de cultuur-toeristische sector wordt gecreëerd. Ga naar www.
hollandcall.nl en stem op ‘Proef-Lokaal in het Amstelland’. 
In de komende maanden wordt het Platform Amstelgoed verder 
ingericht.  Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen of 
hier actief aan bijdragen: stuur een mail naar info@amstelgoed.nl

Gert Lutke Schipholt
voorzitter Platform Amstelgoed/bestuurslid SBA

Dave Kiwi 

woont in het Amsterdamse gedeelte 
van Amstelland en fietst in zijn vrije 
tijd met veel plezier veelvuldig door 
dit gevarieerde landschap. Dave 
is getrouwd met Linda en samen 
met hun honden, katten, kippen, 
konijnen en eenden genieten zij 
volop van het Amstellandse leven 

Hans Buijze

Als kind opgroeiende in Zeeland heb 
ik de vernietiging meegemaakt van 
een uniek landschap. Het weerloze 
beschikbare landschap moest wijken 
voor industrie en infrastructuur. Je 
realiseerde je pas achteraf wat een 
verlies dat is.
Nu inmiddels gepensioneerd na een 

op hun kleine boerderij. Zakelijk is hij oprichter van Sparked, een 
adviesorganisatie die haar klanten helpt effectiever te werken 
door de inzet van Microsoft technologie. Binnen Sparked is Dave 
verantwoordelijk voor klanten en projecten in het publieke domein.

Nieuwe Bestuursleden

lange loopbaan in het onderwijs heb ik hopelijk genoeg tijd en 
energie om te voorkomen dat dit ook gebeurt met ons Amstelland.
Een bijdrage leveren om het landschap en de mensen en de 
dieren die erin leven ietsje minder weerloos maken is mijn 
voornaamste motivatie om secretaris te worden in het bestuur van 
de SBA. En verder heb ik nog talloze andere bezigheden. www.beschermersamstelland.nl

Op naar 15.000 Beschermers.

© Henk Keizer

Deze nieuwsbrief is geproduceerd door Stichting Beschermers 
Amstelland. 
Voor meer informatie of aanmelding nieuwe beschermers 
www.beschermersamstelland.nl

Renske Peters
Voorzitter Stichting
Beschermers Amstelland

Decemberaanbieding 2016 
Stichting Beschermers Amstelland biedt 
bestaande en nieuwe beschermers een 
exclusief pakket aan bestaande uit de 
Atlas Amstelland, de geschiedenis van de 
Bovenkerkerpolder en de QR-fietsroute.
Voor slechts €25 is het pakket te ontvangen. 
Maakt u een nieuwe beschermer lid dan 
kan dat voor €35. De nieuwe  beschermer 
ontvangt dan ook het Amstellandpakket.

Een goede tip als cadeau, 
te bestellen via de website:
www.beschermersamstelland.nl of
info@beschermersamstelland.nl

Gezocht: nieuwe beschermers !

Amstelland Winter 2016
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ZONDAG 7 JUNI 2015

WWW.AMSTELLANDDAG.NL

Kom en geniet van de rust en de ruimte 
bij u om de hoek.

Amstelland opent haar deuren op

Zie voor het programma: 

land van boeren, burgers en buitenlui
land van boeren, burgers en buitenlui

Landschapsfonds

AMSTELLANDDAG 

 AMSTELLANDDAG 11 JUNI 2017

Stichting Beschermers Amstelland heet u van harte welkom op de 11de Amstellanddag. U kunt op 
zondag 11 juni in Amstelland  genieten van het fraaie cultuurhistorische landschap waarin de boerenbedrijven, de 
natuur, de kunst en de recreatie hun plek hebben. Amstelland producten krijgen dit jaar extra aandacht.
Het programma is wederom gevarieerd. Dit jaar doen meer buitenplaatsen, tuinparken en een fort mee en er zijn 
wandelingen georganiseerd in de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder.

In deze flyer is het gehele programma compact weergegeven inclusief een kaart. De nummers op de kaart 
corresponderen met de beschreven activiteiten. Meer informatie: www.beschermersamstelland.nl

Feestelijke opening tussen 10.00 en 11.00 uur op de buitenplaats Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55 
Amstelveen. U bent van harte welkom. De officiële opening zal worden verricht door de burgemeester van 
Amstelveen, Mirjam van ‘t Veld.
Het Amsterdams Salonorkest zorgt voor de muzikale omlijsting.

Verder wordt aandacht besteed aan:
    - duurzaam weidevogelbeheer door Mark Kuiper
    - het ondernemersplatform Amstelgoed en Amstelland producten
    - het programma Mooi Amstelland
    - de wervingscampagne voor nieuwe Beschermers

Er is koffie/thee en taart van Bakker Out.

     Informatie over de Amstellanddag in Ouderkerk aan de Amstel

Informatie Amstellanddag, Beschermers Amstelland, Verkoop Boeken, Atlas (€25), ledenwerving.
Open : 11.30-16.00 uur
Op het Kampje, voor de Amstelkerk, staan medewerkers van Beschermers Amstelland en andere 
groenorganisaties om u van informatie te voorzien.
Kijk op onze websites voor het laatste nieuws of om Beschermer te worden: 
www.beschermersamstelland.nl  
     /stichtingbeschermersamstelland
contact: info@beschermersamstelland.nl

       DE PONTJES VAREN OP DE AMSTELLANDDAG OVER DE AMSTEL

09.00-18.00 uur pont de Smient voor fietsers en voetgangers ter hoogte
van de Kalfjeslaan naar de Ouderkerkerdijk.

09.30-17.00 uur het Jan Coevert veer voor fietsers en voetgangers
vanaf het haventje in Ouderkerk aan de amstelzijde www.pontje.nl

09.00-18.00 uur pont de Fuut voor fietsers en voetgangers ter hoogte
van de Nesserlaan.

09.00-20.00 uur Nessersluis 3 kabelveerpont voor voetgangers,
(brom)fietsers, motoren en auto ‘s tussen Nessersluis en Nes aan de Amstel.

        AMSTELLAND PER FIETS ONTDEKKEN

Fietsverhuur: Polderweg 24 Boerderij Polderzicht
Speciale aanbieding voor de Amstellanddag: € 8,00 met 50 euro borg, pinnen is niet mogelijk.
Reserveren via info@boerderijpolderzicht.

i

1.WESTER-AMSTEL 
Amsteldijk Noord 55, Amstelveen
Wester-Amstel is een 17e eeuwse buitenplaats aan 
de Amstel bestaande uit een bijzonder huis, omgeven 
door een park en verschillende tuinen.

Amstellandproducten
10.00 uur - 12.00 uur
Kraampjes met Amstelland producten zoals onkruiden-
boter, Rondje Ronde Hoep kaas, vlees en melk.

Rondleidingen
11.00 uur - 16.00 uur
De hele dag door zijn er rondleidingen in de tuin, park 
en het huis. Er is een gedichtenroute. Voor de kinderen 
een speurtocht.

45. ZORGBOERDERIJ KLARENBEEK 

Ouderkerkerdijk 225 Amsterdam
12.00 uur – 18.00 uur
Klarenbeek is een zorgboerderij in een 
rijksmonument. Er is een biologische moestuin, een 
pluktuin, een theetuin, een landbouwwinkel en er 
zijn bijen die de originele Klarenbeekse “biologische” 
honing maken. Op de Amstellanddag is de theetuin 
open en kunt u de gerestaureerde stallen bekijken. 
Ook kunt u zien hoe de imker de honing oogst. www.
boerderijklarenbeek.nl

46. BOERDERIJ STRANDVLIET

Binnenweg 18, Ouderkerk
11.00 uur – 16.00 uur
Boerderij Strandvliet (1763) is een boerderij met een 
verleden. Kinderen kunnen ervaren hoe het leven er 

Kindervoorstellingen
De theatershow Kees & Koos geeft 2 voorstellingen:
13.30uur: peutermeespeeltheater (leeftijd2+) over de zee. 
Haaibaaien, zeemeerminnen redden en nog veel meer.
15.30 uur: dames de Wolff, een spannend avontuur 
(leeftijd 4+)

Kinderboekenmarkt
Muzikale afronding rond 15.30 uur.
Tijdens de dag zijn er hapjes en drankjes te verkrijgen.

op een boerderij uitziet, pony rijden, pony borstelen. 
Daarnaast worden onze schapen geschoren. Dit is 
een klein deel van het programma. 
www.facebook.com/bedenbubbelsstrandvliet

47. BOSCHLUST - VLEES VAN GIJS

Binnenweg 4, Ouderkerk
12.00 uur – 17.00 uur
De Blonde d’Aquitaine vleeskoeien van Gijs zijn 
bekend in Ouderkerk en omgeving. Fietsers, auto’s 
en zelfs roeiers stoppen om ze te bewonderen. Op 
de Amstellanddag kunt u de koeien van dichtbij 
aanschouwen en wordt er een rondleiding gegeven 
langs de diervriendelijke stallen. Ook is de winkel 
open om vlees te kopen.
www.vleesvangijs.nl
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WORD BESCHERMER !



2. WANDELING OUDERKERK - 
    WESTER-AMSTEL
  
Sporthal de Bindelwijk, Koningin 
Julianalaan 16, Ouderkerk 
Start 10.00 uur
Jong en oud wandelen naar Wester-Amstel 
met een ronde door de tuin en een glimp 
van de opening. Bij terugkomst krijgt 
iedereen een gratis versnapering van Vers 
Fruithandel Den Hartog en Bakker Out.
www.fitaalaandeamstel.nl 

3. AMSTELKERK
   
Kerkstraat 11, Ouderkerk. 
12.00 uur tot 16.00 uur
De Amstelkerk is van 1775,  een gebouw 
vol historie .Gidsen vertellen u alles over 
het mooie gebouw.
Kom binnen voor:
- kamerkoor Tulos  met Franse en Engelse 
liederen, aanvang 13.00 uur tot 13.45 uur
- Orgelspel vanaf 14.30 uur

4. HISTORISCH MUSEUM 
 
Kerkstraat 5-8, Ouderkerk
13.00 uur -16.00 uur
Het Historisch Museum is gevestigd in 
de oude diaconie-huisjes die uit 1733 
dateren. Het Museum vertelt het verhaal 
van het ontstaan van Amstelland, de plaats 
Ouderkerk en de Portugees Israëlitische 
Begraafplaats.
www.historischamstelland.nl

5. BETH HAIM 

Kerkstraat 10, Ouderkerk
De gehele dag openbaar toegankelijk.
Rondleidingen om 13.00uur, 14.00uur, 
15.00uur, € 5 per persoon, kinderen (onder 
begeleiding van een volwassene) gratis.  
Aanmelden via info@bethhaim.nl

Beth Haim is de oudste nog in functie zijnde 
Joodse begraafplaats van Nederland. 
Vele graven hebben fraai gebeeldhouwde 
figuratieve voorstellingen. Een aantal zeer 
vooraanstaande Portugese Joden is hier 
begraven.

6. DE CUISINE 

Achterdijk 25 in Ouderkerk
11.00 uur – 17.00 uur
Kom cupcakes versieren en kennis maken 
met de kookkunsten van Marion & Mariken. 
De Cuisine kookt op dinsdag en donderdag 
verse en gevarieerde maaltijden met lokale 
producten, waar je je voor kunt inschrijven.

7. WANDELEN DOOR DE 
    RONDE HOEP

Twee wandelingen vertrek 11.30 uur en 14.00 
uur
Vertrekpunt Polderweg: 300 meter oostelijk 
van boerderij Polderweg 32 (Ouderkerk), bij 
het toegangshek van Landschap Noord-
Holland.
Maximaal 20 mensen per wandeling, duur 1,5 
uur. De boswachter van Landschap Noord-
Holland vertelt over het ontstaan van de 
polder en de samenwerking met de boeren. 
Je ziet de grutto, tureluur en slobeend.
Zie ook www.landschapnoordholland.nl/
terrein/rondehoep   

8. ELLY DE JONG BEELDEN

Rondehoep west 40a
11.00 uur-17.00 uur
Elly de Jong maakt beelden in diverse 
maten en materialen o.a. hout, glas, 
plastic, papier, brons, porselein. Mens en 
dier, beweging en balans, harmonie en 
humor zijn sleutelwoorden in haar werk.
In haar sieraden is dit ook terug te vinden
www.ellydejongbeelden.nl 

9. AEMSTELLEHOEVE  EN 
    POLDERSAFARI

Rondehoep-West 50, Ouderkerk 
11.00 uur – 16.00 uur

Rondleiding Aemstelhoeve
Aemestellehoeve is een duurzame 
veehouderij, met een kleinschalige camping 
en terras. Rondleiding op het bedrijf waarbij 
je zelf kunt zien waar de melk vandaan 
komt, kinderen kunnen ponyrijden en 
knuffelen met onze boerderijdieren.
www.boerententencamping.nl

Poldersafari 11.00 uur – 15.00 uur
opstap ieder half uur
De agrarische natuurvereniging de Amstel 
biedt de gelegenheid om onder begeleiding 
per boerenkar de polder in te gaan en te 
genieten van de vele vogels. Tevens uitleg 
over agrarisch natuurbeheer.

10. OPENLUCHT KERKDIENST       

Boerderij Peter Roos, Waver 40-B, 
Ouderkerk aan de Amstel.

- VERVOLG 19 -
Amstellanddag kun je een kijkje komen 
nemen en een slokje komen proeven.
Zie verder www.schansbier.nl

20. TUIN BRAM DE GROOTE

Hoek Boterdijk/Elzenlaan (nr. 27), Uithoorn
11.00 uur – 16.00 uur
Engelse landschapstuin met een siertuin, 
een bloemenweide en borders, een 
boomgaard met half-hoogstam fruitbomen, 
een  moerasbos, een paddenpoel met 
kruidentuin, een weide met kalveren of 
schapen, een bijenstal en een bessenhoek. 
Het bevat merendeels gebiedseigen 
vegetatie. Informatie: 0297-568104

21. MELKVEEHOUDERIJ VAN 
BLAADEREN 

Ringdijk Bovenkerkerpolder 28 Nes a/d 
Amstel - 11.00 uur-17.00uur
Melkveebedrijf met 120 koeien en 60 stuks 
jongvee. Ligboxenstal voor de melkkoeien 
en het oudste jongvee. Een “chillstal “ waar 
koeien heerlijk in het stro lopen. Hier zijn 
ook de jongste kalveren gehuisvest.
Kinderen kunnen hun “Boerderijbewijs” 
halen en natuurlijk knuffelen met de kalfjes.
www.facebook.com/melkveebedrijfvanblaaderen

22. ZOMERBLOEMEN PLUKTUIN

Amsteldijk Zuid 183b, Nes a/d Amstel
11.00 uur – 17.00 uur
Ieder seizoen van alles te doen!
Langs de Amstel en achter de dijk vind 
je de Zomerbloemen Pluktuin. Een 
heerlijk landelijke plek onder de rook van 
Amsterdam voor groot en klein. Kom deze 
dag kennis maken met de pluktuin, voor 
kinderen zijn er diverse knutselactiviteiten 
en een nieuwe speeltuin. Er is 
bloemenlimonade, frisdrank, ijs en verse 
koffie en thee uit eigen tuin.
 www.zomerbloemenpluktuin.nl 

23. ZORGBOERDERIJ 
      KERKZICHT 

Ringdijk Bovenkerkerpolder 23 Nes a/d Amstel
11.00 uur – 16.00 uur
Zorgboerderij Kerkzicht, een stolpboerderij 
uit 1860, biedt dagbesteding aan mensen 
van 18 tot 88 met een (tijdelijke) afstand 
tot de arbeidsmarkt. U bent welkom op 
de boerderij en bij de dieren. Theetuin en 
boerderijwinkel zijn open.
www.boerderijkerkzicht.nl  

Tarzan boomspecialisten adviseert over 
snoeien en kappen van bomen, maakt 
mooie houten gebruiksvoorwerpen. 
Demonstratie beeldhouwen met 
motorkettingzaag: www.tarzan.eu

24. URBANUSKERK, TOREN 
      KLIMMEN

Amsteldijk Zuid 145, Nes a/d Amstel
11 uur-17 uur
Deze RK Kerk dateert uit 1891 (Jos 
Cuypers) en is als Rijksmoment een 
prominent baken in Amstelland.
Openstelling van de pas gerestaureerde 
kerk, beklimming van de toren
Het beklimmen van de toren  kost €2 pp , 
kinderen €1. NB. Goed schoeisel is vereist, 
kinderen onder begeleiding en tenminste 
1,35m groot. www.urbanusparochienes.nl

25. CONNY OSTENDORF

Amsteldijk Zuid 132, Nes a/d Amstel
10.00 uur - 17.00 uur
Conny Ostendorf werkt in haar atelier in 
een meer dan 120 jaar oude boerderij aan 
de Amstel. Haar schilderijen en tekeningen 
zijn te bezichtigen op deze unieke locatie.  
Conny maakt abstracte schilderijen met 
gemengde technieken en kinderportretten 
in olieverf. U bent ook altijd welkom na 
telefonische afspraak (0297-582373). 
www.connyostendorf.nl 

26. GALERIE HERMAN 
      PIJNAKER

Amsteldijk Zuid 133 Nes a/d Amstel,
11.00 uur – 17.00 uur
Herman Pijnaker werkt en exposeert  in zijn 
eigen Galerie-Atelier. Zijn schilderijen start 
hij vaak vanuit een schets naar de natuur… 
Daarnaast maakt hij mooie objecten van 
glas en/of giethars. Ook door het jaar bent 
u welkom in zijn Galerie-Atelier. 
Na telefonische afspraak (0297-583255).

27. DE CATHARINAHOEVE 

Ringdijk Bovenkerkerpolder 20a, Amstelveen
11.00 uur – 17.00 uur
Inmiddels boert hier de 4de generatie 
Wesselingh met 179 melkkoeien in een 
emissie arme stal die voldoet aan alle 
maatlateisen duurzame veehouderij. Op de 
Amstellanddag is de boerderij open voor 
het publiek.

- VERVOLG 10 -
Aanvang 16.00 uur, ontvangst 15.30 uur 
met koffie en thee.
De voorganger is ds Jos de Heer van de 
Amstelkerk uit Ouderkerk.
Er is zelfs een echt orgel en een  
aantal muzikanten. Deze dienst wordt 
georganiseerd door de commissie 
Waverdiensten. www.amstelkerk.net 

11. HET OUDE DIESELGEMAAL 

Waver 47, Ouderkerk 
11.00uur – 16.00uur
Originele, werkende, 104 jaar oude 
eencilinder A-frame dieselmotor van 
Werkspoor met een kanjer van een 
centrifugaalpomp. Ouderwetse techniek. 
Komt dat zien, voelen, horen en ruiken. 
Voorproeven? www.rondehoep.nl

12. HIGH TEA – WIJNPROEVERIJ

Villa Oldenhoff, Voetangelweg 9, Abcoude  
12.30 uur – 16.00 uur 
Midden in de polder aan de rivier de 
Holendrecht ligt Villa Oldenhoff. 
Speciaal voor de Amstellanddag 
organiseert Villa Oldenhoff een High Tea in 
de prachtige tuin van de villa. 
Bij slecht weer bent u van harte welkom 
aan de eettafels in de keuken.
www.villaoldenhoff.nl 

13. RAKU STOKEN 

Amstelweg 1,1191 LJ Oudekerk aan de Amstel.  
11.00 uur – 16.00 uur
Raku stoken is een Japanse stookwijze 
waarbij de keramiek snel tot 1000 (!) 
graden komt, met tangen uit de hete oven 
wordt gehaald, in een zaagselvat smoort 
en vervolgens in water koelt. Het glazuur 
‘schrikt’ van de temperatuurschok, vertoont 
barstjes (craquelé), en de klei reduceert 
zwart. Kom kijken, het is een spannend 
gebeuren! Veel rook en mooie kleuren!
www.triessmilde.nl

14. STREEFKERK TRACTOREN

Korte Dwarsweg 2, 1191 LE Ouderkerk 
Van 10.00 uur tot 16.00 uur
Onze bezienswaardigheden zijn Oldtimer 
tractoren met bouwjaren vanaf  1929 tot 
1970 geleverd voor dit gebied, waaronder 
een aantal via de Marshallhulp om de 
beschadigde economie zo snel mogelijk 
weer op gang te helpen. 

15. GEWOON GELUK

Strandje Ouderkerkerplas, Aan de Wind 8 
Ouderkerk 
11.00 uur – 17.00 uur
Vanuit onze gezellige “Pipowagen” 
verkopen wij “gewoon” heel lekker eten 
en drinken, óók ijs.  Kom lekker spelen of 
relaxen op ons gezellige terras!
www.gewoon-geluk.nl

16. ZEILEN, SURFEN OF SUPPEN

Watersportvereniging Ouderkerkerplas  
Aan de Wind 9, Ouderkerk 
10.00 uur – 17.00 uur 
Alle bezoekers van de Amstellanddag 
zijn van harte welkom om deze prachtig 
gelegen zeil- en surfvereniging te bezoeken 
en zien wat deze zoal te bieden heeft. 
www.WVOP.nl

17. MONIQUE CLEMENT 
      KERAMIEK

Korte Dwarsweg 11, Ouderkerk 
11.00 uur - 16.00 uur
Op de boerderij in polder “de Nieuwe 
Bullewijk” wordt met liefde voor klei 
keramiek gemaakt. In het atelier worden 
cursussen en workshops gegeven. Er staat 
een marktkraam met keramiek op het erf en 
het atelier is open. 
www.moniqueclementkeramiek.nl

18. FORT WAVER-AMSTEL,  
      NATUURMONUMENTEN

Waverdijk 19 in Waverveen.
Start excursie : 14.00 uur einde 15.30 uur
De gids zal vertellen over de Stelling van 
Amsterdam en de overige waterlinies in de 
regio. Tussen dit fort en het fort in Botshol, 
kon een terrein verdedigd worden dat niet 
onder water gezet kon worden. Vanaf 1920 
werd het gebruikt voor oorlogsmaterieel en 
vanaf 1959 tot op heden voor de opslag 
van wijn.

19. BIERBROUWERIJ DE 
      SCHANS
 
De Schans 17 – 21 Uithoorn, 
12.00 uur – 17.00 uur
Bierbrouwerij en distilleerderij De 
Schans produceert op kleine schaal met 
ingrediënten uit de omgeving. Naast 
bier wordt er ook moutwijn, jenever, 
kruidenbitter en likeur gemaakt. Op de 

28. WANDELING 
      BOVENKERKERPOLDER

Start 14 uur bij Boerin en de kok, 
Bovenkerkerweg 114, 1188 XJ Amstelveen
Onder leiding van een IVN gids maakt u 
een wandeling door de Bovenkerkerpolder.
Na afloop krijgt u een kopje koffie. 
Duur  van de wandeling 1,5 uur. 

29. TUINVERENIGING LANGS 
      DE AKKER

Langs de Akker 2, Amstelveen
11.00 uur – 17.00 uur
Een mooi parkachtig complex van 7,5 
ha met 185 volkstuinen. De vereniging 
is onderscheiden in het kader van 
natuurvriendelijk en ecologisch tuinieren.
www.langsdeakker.nl

30. BIJENPARK AMSTELLAND

Langs de Akker 1, Amstelveen 
11.00 uur - 16.00 uur
Alles over honingbijen, imkeren en 
drachtplanten!
Film, historische collectie, observatiekast 
en posters, demonstratie van honing 
slingeren en kunstraat gieten.
Verkoop van bijenproducten en 
imkermaterialen. Voor kinderen een quiz, 
kaarsen rollen of knutselen.
www.nbvamstelland.nl

31. WIJNGAARD DE 
      AMSTELTUIN

Langs de Akker 5, Amstelveen.
12.00 uur- 17.00 uur
1,5 hectare wijngaard en dagcentrum.
Laat je betoveren door de mediterrane 
sfeer. Continu rondleidingen in wijngaard 
en wijnkelder, bekroonde wijnen proeven, 
lekkere hapjes en genieten van het 
zonovergoten terras. Speeltuin voor de 
kinderen. www.amsteltuin.nl

32. SPEELBOERDERIJ
      ELSENHOVE

Bankrasweg 1, Amstelveen
13.00 uur – 17.00 uur
In het Bovenland, tegenover Speelboerderij 
Elsenhove kunnen kinderen onder 
begeleiding van natuurgidsen van IVN en 
NME Amstelveen onderzoek doen naar 
de kwaliteit van het water. Ook uilenballen 
pluizen en hun eigen broodje bakken 
tussen 14.00 en 16.00 uur. 
Theehuis ‘In den Pappot’ en de 
speelboerderij zijn open van 13:00 tot 17:00 uur.
www.elsenhove.nl of www.nmedichtbij.nl’

33. POP-UP GALERIE VANVER  

’t Jagerhuis Amstelzijde 2-4 Ouderkerk      
11.00 uur – 17.00 uur
Nieuwsgierig naar het huidige gebruik van 
het pand ‘t Jagershuis? Kom als vanouds 
uitrusten, geniet van het uitzicht en... laat 
u verrassen door kunstwerken van o.a. 
Marjolein van Dooremalen, Carla Muller en 
Vanessa Rademaker. www.vanver.nu 

34. OOSTERMEER

Amsteldijk Noord 36-38, Amstelveen
2 rondleidingen worden gegeven door de 
tuinen van de buitenplaats Oostermeer.
Er kunnen maximaal 25 mensen per keer 
mee. De rondleiding begint om 12.00 uur 
en om 14.30 uur en duurt ongeveer een 
uur. Een kwartier voor aanvang worden 
volgnummers uitgereikt.
In verband met de verkeersveiligheid 
verzamelen we op Westeramstel.

35. SIERTUINEN ELDORADO

Kostverlorenweg t.o. nr. 4 Amstelveen,
start  rondleiding 11.30 uur, max 30 
personen. 
Opgeven via eldoradosecr@gmail.com
Siertuinencomplex Eldorado is een 
particulier complex met 60 tuinen dat ruim 
veertig jaar bestaat. Op de Amstellanddag 
worden enkele tuinen door de eigenaren 
voor bezoekers opengesteld. 

36. AMSTELTUINEN

Amsteldijk 93 (achter autosloperij “de 
Amstel”), Amstelveen
14.00 uur – 16.00 uur
U bent welkom en kunt met ons in het 
tuinpark “even om het hoekje kijken”.
De Amsteltuinen zijn opgericht in 1936 
en moesten wegens stadsuitbreiding 
in de jaren vijftig weg uit Buitenveldert. 
De doelstelling van de vereniging is het 
bevorderen van het tuinieren.
We willen u laten zien waarom wij dat nu zo 
graag al zestig jaar hier doen.

37. SIERTUINEN FLORATUINEN

Amsteldijk Noord 93, Amstelveen
Aanvang rondleiding: 14.00 uur
Er wordt op de Amstellanddag een 
rondleiding gegeven, langs de onder 
architectuur aangelegde tuinen. Buiten de 
rondleiding om is geen bezoek mogelijk. 
Er zijn achttien siertuinen die ca 50 jaar 
geleden zijn aangelegd. 

38. BEELDENTUIN NICOLE
      VAN BUUREN 

Amsteldijk Noord 86, Amstelveen   
11.00 uur – 17.00 uur
Nicole laat in haar beeldentuin haar werk 
zien in steen, metaal en hout. Haar stijl 
varieert tussen abstract en gestileerd. 
Mens en dier zijn vaak een inspiratiebron 
voor haar. Te koop, maar ook te leen via 
de kunstuitleen Stadsplein Amstelveen. 
Ze werkt ook in opdracht. In het park van 
Wester-Amstel  is ook werk van haar te 
zien. www.nicolevanbuuren.nl

39. VAN STAL MANEGE

Kostverlorenkade 25, Amstelveen
11.00 uur – 18.00 uur
De meest diervriendelijke Paarden- én 
Hondenschool van Nederland.
Het is geen gewone stal want de paarden 
leven in kuddeverband in een Paddock 
Paradise. Bij Van Stal leer je meer over 
honden- en paardengedrag. Kom langs 
voor een workshop en vragen over je hond 
of een rondleiding of gewoon voor de 
gezelligheid. www.vanstal.nl

40. AEMSTEL SCHOOLTUINEN

Kalfjeslaan 28, Amsterdam tegenover 
Ponypark Equito nr 49a,   
11.00 uur tot 15.00 uur                                                 
Leerlingen uit groep 6/7 van verschillende 
Amsterdamse basisscholen volgen 
hier wekelijks lessen in ons specifieke 
‘Jaarrondprogramma’. Door het telen van 
onder andere groenten en bloemen op hun 
eigen tuintje krijgen zij meer inzicht in hun 
directe leefomgeving. Speciaal voor deze 
dag is er een de natuur-ontdekkingstocht 
en verse muntthee.

41. ZORGVLIED

Amsteldijk 273 Amsterdam
Rondleidingen vinden plaats om 13:00 en 
14:30 uur met een deskundige gids.
Zorgvlied staat bekend om haar groen, 
funeraire- en culturele waarden.
Ook het geheel nieuwe Crematorion wordt 
geïntroduceerd; een geheel nieuw concept 
op het gebied van cremeren waarbij 
invulling gegeven wordt aan eigentijdse 
uitvaartwensen. www.zorgvliedonline.nl

42. GEMAAL STADWIJCK EN
      WANDELING

Amsteldijk 272, Amsterdam
12.00 uur-16.30 uur Rondleiding en 
wandelingen om 12.30, 13.30, 14.30 en 
15.30 uur van 30 minuten met gids. 
Waterschap AGV stelt het monument 
Gemaal Stadwijck uit 1920 open. Het 
zorgt ervoor dat we droge voeten houden 
in de Buitenveldertse polder. Daarnaast 
kun je ook met een VR-bril kijken hoe de 
Amsteldijk er in de toekomst uit gaat zien. 
Tijdens de wandelingen vertellen we hier  
meer over.  

43. THUIS AAN DE AMSTEL

Korte Ouderkerkerdijk 45, 1096 AC Amsterdam
12.00 uur – 17.00uur
Proeverij Amstelgoed 
Kom proeven van de verschillende producten 
die het Amstelland te bieden heeft zoals 
Onkruidenboter, Rondje Ronde Hoep kaas en 
andere Amstelgoed producten. 
Expositie Broersma treft het nieuwe 
Amstelkwartier: schetsend, schilderend 
en schrijvend. Meet&Greet Jaap op de 
Amstellanddag. 
www.jaapbroersma.nl  / www.thuisaandeamstel.nl 

44. AMSTELGLORIE

Jan Vroegopsingel 7, Amsterdam
11.00 uur – 16.00 uur
Het tuinpark houdt open dag met de 
volgende activiteiten: openstelling 
kweektuin, plantenmarkt, voorlichting 
imkers, voorlichting over natuureducatie 
(op de Hemkerkhof), een kunst- en 
wandelroute,. Er wordt voorgelezen uit de 
dagboeken van Jan Wolkers in zijn huisje.
Er zijn activiteiten rond slootjesdag i.s.m. IVN. 
Het tuinpark is elke dag in het seizoen 
toegankelijk voor het publiek. 
www.amstelglorie.nl

45,46 en 47 op de achterzijde...



2. WANDELING OUDERKERK - 
    WESTER-AMSTEL
  
Sporthal de Bindelwijk, Koningin 
Julianalaan 16, Ouderkerk 
Start 10.00 uur
Jong en oud wandelen naar Wester-Amstel 
met een ronde door de tuin en een glimp 
van de opening. Bij terugkomst krijgt 
iedereen een gratis versnapering van Vers 
Fruithandel Den Hartog en Bakker Out.
www.fitaalaandeamstel.nl 

3. AMSTELKERK
   
Kerkstraat 11, Ouderkerk. 
12.00 uur tot 16.00 uur
De Amstelkerk is van 1775,  een gebouw 
vol historie .Gidsen vertellen u alles over 
het mooie gebouw.
Kom binnen voor:
- kamerkoor Tulos  met Franse en Engelse 
liederen, aanvang 13.00 uur tot 13.45 uur
- Orgelspel vanaf 14.30 uur

4. HISTORISCH MUSEUM 
 
Kerkstraat 5-8, Ouderkerk
13.00 uur -16.00 uur
Het Historisch Museum is gevestigd in 
de oude diaconie-huisjes die uit 1733 
dateren. Het Museum vertelt het verhaal 
van het ontstaan van Amstelland, de plaats 
Ouderkerk en de Portugees Israëlitische 
Begraafplaats.
www.historischamstelland.nl

5. BETH HAIM 

Kerkstraat 10, Ouderkerk
De gehele dag openbaar toegankelijk.
Rondleidingen om 13.00uur, 14.00uur, 
15.00uur, € 5 per persoon, kinderen (onder 
begeleiding van een volwassene) gratis.  
Aanmelden via info@bethhaim.nl

Beth Haim is de oudste nog in functie zijnde 
Joodse begraafplaats van Nederland. 
Vele graven hebben fraai gebeeldhouwde 
figuratieve voorstellingen. Een aantal zeer 
vooraanstaande Portugese Joden is hier 
begraven.

6. DE CUISINE 

Achterdijk 25 in Ouderkerk
11.00 uur – 17.00 uur
Kom cupcakes versieren en kennis maken 
met de kookkunsten van Marion & Mariken. 
De Cuisine kookt op dinsdag en donderdag 
verse en gevarieerde maaltijden met lokale 
producten, waar je je voor kunt inschrijven.

7. WANDELEN DOOR DE 
    RONDE HOEP

Twee wandelingen vertrek 11.30 uur en 14.00 
uur
Vertrekpunt Polderweg: 300 meter oostelijk 
van boerderij Polderweg 32 (Ouderkerk), bij 
het toegangshek van Landschap Noord-
Holland.
Maximaal 20 mensen per wandeling, duur 1,5 
uur. De boswachter van Landschap Noord-
Holland vertelt over het ontstaan van de 
polder en de samenwerking met de boeren. 
Je ziet de grutto, tureluur en slobeend.
Zie ook www.landschapnoordholland.nl/
terrein/rondehoep   

8. ELLY DE JONG BEELDEN

Rondehoep west 40a
11.00 uur-17.00 uur
Elly de Jong maakt beelden in diverse 
maten en materialen o.a. hout, glas, 
plastic, papier, brons, porselein. Mens en 
dier, beweging en balans, harmonie en 
humor zijn sleutelwoorden in haar werk.
In haar sieraden is dit ook terug te vinden
www.ellydejongbeelden.nl 

9. AEMSTELLEHOEVE  EN 
    POLDERSAFARI

Rondehoep-West 50, Ouderkerk 
11.00 uur – 16.00 uur

Rondleiding Aemstelhoeve
Aemestellehoeve is een duurzame 
veehouderij, met een kleinschalige camping 
en terras. Rondleiding op het bedrijf waarbij 
je zelf kunt zien waar de melk vandaan 
komt, kinderen kunnen ponyrijden en 
knuffelen met onze boerderijdieren.
www.boerententencamping.nl

Poldersafari 11.00 uur – 15.00 uur
opstap ieder half uur
De agrarische natuurvereniging de Amstel 
biedt de gelegenheid om onder begeleiding 
per boerenkar de polder in te gaan en te 
genieten van de vele vogels. Tevens uitleg 
over agrarisch natuurbeheer.

10. OPENLUCHT KERKDIENST       

Boerderij Peter Roos, Waver 40-B, 
Ouderkerk aan de Amstel.

- VERVOLG 19 -
Amstellanddag kun je een kijkje komen 
nemen en een slokje komen proeven.
Zie verder www.schansbier.nl

20. TUIN BRAM DE GROOTE

Hoek Boterdijk/Elzenlaan (nr. 27), Uithoorn
11.00 uur – 16.00 uur
Engelse landschapstuin met een siertuin, 
een bloemenweide en borders, een 
boomgaard met half-hoogstam fruitbomen, 
een  moerasbos, een paddenpoel met 
kruidentuin, een weide met kalveren of 
schapen, een bijenstal en een bessenhoek. 
Het bevat merendeels gebiedseigen 
vegetatie. Informatie: 0297-568104

21. MELKVEEHOUDERIJ VAN 
BLAADEREN 

Ringdijk Bovenkerkerpolder 28 Nes a/d 
Amstel - 11.00 uur-17.00uur
Melkveebedrijf met 120 koeien en 60 stuks 
jongvee. Ligboxenstal voor de melkkoeien 
en het oudste jongvee. Een “chillstal “ waar 
koeien heerlijk in het stro lopen. Hier zijn 
ook de jongste kalveren gehuisvest.
Kinderen kunnen hun “Boerderijbewijs” 
halen en natuurlijk knuffelen met de kalfjes.
www.facebook.com/melkveebedrijfvanblaaderen

22. ZOMERBLOEMEN PLUKTUIN

Amsteldijk Zuid 183b, Nes a/d Amstel
11.00 uur – 17.00 uur
Ieder seizoen van alles te doen!
Langs de Amstel en achter de dijk vind 
je de Zomerbloemen Pluktuin. Een 
heerlijk landelijke plek onder de rook van 
Amsterdam voor groot en klein. Kom deze 
dag kennis maken met de pluktuin, voor 
kinderen zijn er diverse knutselactiviteiten 
en een nieuwe speeltuin. Er is 
bloemenlimonade, frisdrank, ijs en verse 
koffie en thee uit eigen tuin.
 www.zomerbloemenpluktuin.nl 

23. ZORGBOERDERIJ 
      KERKZICHT 

Ringdijk Bovenkerkerpolder 23 Nes a/d Amstel
11.00 uur – 16.00 uur
Zorgboerderij Kerkzicht, een stolpboerderij 
uit 1860, biedt dagbesteding aan mensen 
van 18 tot 88 met een (tijdelijke) afstand 
tot de arbeidsmarkt. U bent welkom op 
de boerderij en bij de dieren. Theetuin en 
boerderijwinkel zijn open.
www.boerderijkerkzicht.nl  

Tarzan boomspecialisten adviseert over 
snoeien en kappen van bomen, maakt 
mooie houten gebruiksvoorwerpen. 
Demonstratie beeldhouwen met 
motorkettingzaag: www.tarzan.eu

24. URBANUSKERK, TOREN 
      KLIMMEN

Amsteldijk Zuid 145, Nes a/d Amstel
11 uur-17 uur
Deze RK Kerk dateert uit 1891 (Jos 
Cuypers) en is als Rijksmoment een 
prominent baken in Amstelland.
Openstelling van de pas gerestaureerde 
kerk, beklimming van de toren
Het beklimmen van de toren  kost €2 pp , 
kinderen €1. NB. Goed schoeisel is vereist, 
kinderen onder begeleiding en tenminste 
1,35m groot. www.urbanusparochienes.nl

25. CONNY OSTENDORF

Amsteldijk Zuid 132, Nes a/d Amstel
10.00 uur - 17.00 uur
Conny Ostendorf werkt in haar atelier in 
een meer dan 120 jaar oude boerderij aan 
de Amstel. Haar schilderijen en tekeningen 
zijn te bezichtigen op deze unieke locatie.  
Conny maakt abstracte schilderijen met 
gemengde technieken en kinderportretten 
in olieverf. U bent ook altijd welkom na 
telefonische afspraak (0297-582373). 
www.connyostendorf.nl 

26. GALERIE HERMAN 
      PIJNAKER

Amsteldijk Zuid 133 Nes a/d Amstel,
11.00 uur – 17.00 uur
Herman Pijnaker werkt en exposeert  in zijn 
eigen Galerie-Atelier. Zijn schilderijen start 
hij vaak vanuit een schets naar de natuur… 
Daarnaast maakt hij mooie objecten van 
glas en/of giethars. Ook door het jaar bent 
u welkom in zijn Galerie-Atelier. 
Na telefonische afspraak (0297-583255).

27. DE CATHARINAHOEVE 

Ringdijk Bovenkerkerpolder 20a, Amstelveen
11.00 uur – 17.00 uur
Inmiddels boert hier de 4de generatie 
Wesselingh met 179 melkkoeien in een 
emissie arme stal die voldoet aan alle 
maatlateisen duurzame veehouderij. Op de 
Amstellanddag is de boerderij open voor 
het publiek.

- VERVOLG 10 -
Aanvang 16.00 uur, ontvangst 15.30 uur 
met koffie en thee.
De voorganger is ds Jos de Heer van de 
Amstelkerk uit Ouderkerk.
Er is zelfs een echt orgel en een  
aantal muzikanten. Deze dienst wordt 
georganiseerd door de commissie 
Waverdiensten. www.amstelkerk.net 

11. HET OUDE DIESELGEMAAL 

Waver 47, Ouderkerk 
11.00uur – 16.00uur
Originele, werkende, 104 jaar oude 
eencilinder A-frame dieselmotor van 
Werkspoor met een kanjer van een 
centrifugaalpomp. Ouderwetse techniek. 
Komt dat zien, voelen, horen en ruiken. 
Voorproeven? www.rondehoep.nl

12. HIGH TEA – WIJNPROEVERIJ

Villa Oldenhoff, Voetangelweg 9, Abcoude  
12.30 uur – 16.00 uur 
Midden in de polder aan de rivier de 
Holendrecht ligt Villa Oldenhoff. 
Speciaal voor de Amstellanddag 
organiseert Villa Oldenhoff een High Tea in 
de prachtige tuin van de villa. 
Bij slecht weer bent u van harte welkom 
aan de eettafels in de keuken.
www.villaoldenhoff.nl 

13. RAKU STOKEN 

Amstelweg 1,1191 LJ Oudekerk aan de Amstel.  
11.00 uur – 16.00 uur
Raku stoken is een Japanse stookwijze 
waarbij de keramiek snel tot 1000 (!) 
graden komt, met tangen uit de hete oven 
wordt gehaald, in een zaagselvat smoort 
en vervolgens in water koelt. Het glazuur 
‘schrikt’ van de temperatuurschok, vertoont 
barstjes (craquelé), en de klei reduceert 
zwart. Kom kijken, het is een spannend 
gebeuren! Veel rook en mooie kleuren!
www.triessmilde.nl

14. STREEFKERK TRACTOREN

Korte Dwarsweg 2, 1191 LE Ouderkerk 
Van 10.00 uur tot 16.00 uur
Onze bezienswaardigheden zijn Oldtimer 
tractoren met bouwjaren vanaf  1929 tot 
1970 geleverd voor dit gebied, waaronder 
een aantal via de Marshallhulp om de 
beschadigde economie zo snel mogelijk 
weer op gang te helpen. 

15. GEWOON GELUK

Strandje Ouderkerkerplas, Aan de Wind 8 
Ouderkerk 
11.00 uur – 17.00 uur
Vanuit onze gezellige “Pipowagen” 
verkopen wij “gewoon” heel lekker eten 
en drinken, óók ijs.  Kom lekker spelen of 
relaxen op ons gezellige terras!
www.gewoon-geluk.nl

16. ZEILEN, SURFEN OF SUPPEN

Watersportvereniging Ouderkerkerplas  
Aan de Wind 9, Ouderkerk 
10.00 uur – 17.00 uur 
Alle bezoekers van de Amstellanddag 
zijn van harte welkom om deze prachtig 
gelegen zeil- en surfvereniging te bezoeken 
en zien wat deze zoal te bieden heeft. 
www.WVOP.nl

17. MONIQUE CLEMENT 
      KERAMIEK

Korte Dwarsweg 11, Ouderkerk 
11.00 uur - 16.00 uur
Op de boerderij in polder “de Nieuwe 
Bullewijk” wordt met liefde voor klei 
keramiek gemaakt. In het atelier worden 
cursussen en workshops gegeven. Er staat 
een marktkraam met keramiek op het erf en 
het atelier is open. 
www.moniqueclementkeramiek.nl

18. FORT WAVER-AMSTEL,  
      NATUURMONUMENTEN

Waverdijk 19 in Waverveen.
Start excursie : 14.00 uur einde 15.30 uur
De gids zal vertellen over de Stelling van 
Amsterdam en de overige waterlinies in de 
regio. Tussen dit fort en het fort in Botshol, 
kon een terrein verdedigd worden dat niet 
onder water gezet kon worden. Vanaf 1920 
werd het gebruikt voor oorlogsmaterieel en 
vanaf 1959 tot op heden voor de opslag 
van wijn.

19. BIERBROUWERIJ DE 
      SCHANS
 
De Schans 17 – 21 Uithoorn, 
12.00 uur – 17.00 uur
Bierbrouwerij en distilleerderij De 
Schans produceert op kleine schaal met 
ingrediënten uit de omgeving. Naast 
bier wordt er ook moutwijn, jenever, 
kruidenbitter en likeur gemaakt. Op de 

28. WANDELING 
      BOVENKERKERPOLDER

Start 14 uur bij Boerin en de kok, 
Bovenkerkerweg 114, 1188 XJ Amstelveen
Onder leiding van een IVN gids maakt u 
een wandeling door de Bovenkerkerpolder.
Na afloop krijgt u een kopje koffie. 
Duur  van de wandeling 1,5 uur. 

29. TUINVERENIGING LANGS 
      DE AKKER

Langs de Akker 2, Amstelveen
11.00 uur – 17.00 uur
Een mooi parkachtig complex van 7,5 
ha met 185 volkstuinen. De vereniging 
is onderscheiden in het kader van 
natuurvriendelijk en ecologisch tuinieren.
www.langsdeakker.nl

30. BIJENPARK AMSTELLAND

Langs de Akker 1, Amstelveen 
11.00 uur - 16.00 uur
Alles over honingbijen, imkeren en 
drachtplanten!
Film, historische collectie, observatiekast 
en posters, demonstratie van honing 
slingeren en kunstraat gieten.
Verkoop van bijenproducten en 
imkermaterialen. Voor kinderen een quiz, 
kaarsen rollen of knutselen.
www.nbvamstelland.nl

31. WIJNGAARD DE 
      AMSTELTUIN

Langs de Akker 5, Amstelveen.
12.00 uur- 17.00 uur
1,5 hectare wijngaard en dagcentrum.
Laat je betoveren door de mediterrane 
sfeer. Continu rondleidingen in wijngaard 
en wijnkelder, bekroonde wijnen proeven, 
lekkere hapjes en genieten van het 
zonovergoten terras. Speeltuin voor de 
kinderen. www.amsteltuin.nl

32. SPEELBOERDERIJ
      ELSENHOVE

Bankrasweg 1, Amstelveen
13.00 uur – 17.00 uur
In het Bovenland, tegenover Speelboerderij 
Elsenhove kunnen kinderen onder 
begeleiding van natuurgidsen van IVN en 
NME Amstelveen onderzoek doen naar 
de kwaliteit van het water. Ook uilenballen 
pluizen en hun eigen broodje bakken 
tussen 14.00 en 16.00 uur. 
Theehuis ‘In den Pappot’ en de 
speelboerderij zijn open van 13:00 tot 17:00 uur.
www.elsenhove.nl of www.nmedichtbij.nl’

33. POP-UP GALERIE VANVER  

’t Jagerhuis Amstelzijde 2-4 Ouderkerk      
11.00 uur – 17.00 uur
Nieuwsgierig naar het huidige gebruik van 
het pand ‘t Jagershuis? Kom als vanouds 
uitrusten, geniet van het uitzicht en... laat 
u verrassen door kunstwerken van o.a. 
Marjolein van Dooremalen, Carla Muller en 
Vanessa Rademaker. www.vanver.nu 

34. OOSTERMEER

Amsteldijk Noord 36-38, Amstelveen
2 rondleidingen worden gegeven door de 
tuinen van de buitenplaats Oostermeer.
Er kunnen maximaal 25 mensen per keer 
mee. De rondleiding begint om 12.00 uur 
en om 14.30 uur en duurt ongeveer een 
uur. Een kwartier voor aanvang worden 
volgnummers uitgereikt.
In verband met de verkeersveiligheid 
verzamelen we op Westeramstel.

35. SIERTUINEN ELDORADO

Kostverlorenweg t.o. nr. 4 Amstelveen,
start  rondleiding 11.30 uur, max 30 
personen. 
Opgeven via eldoradosecr@gmail.com
Siertuinencomplex Eldorado is een 
particulier complex met 60 tuinen dat ruim 
veertig jaar bestaat. Op de Amstellanddag 
worden enkele tuinen door de eigenaren 
voor bezoekers opengesteld. 

36. AMSTELTUINEN

Amsteldijk 93 (achter autosloperij “de 
Amstel”), Amstelveen
14.00 uur – 16.00 uur
U bent welkom en kunt met ons in het 
tuinpark “even om het hoekje kijken”.
De Amsteltuinen zijn opgericht in 1936 
en moesten wegens stadsuitbreiding 
in de jaren vijftig weg uit Buitenveldert. 
De doelstelling van de vereniging is het 
bevorderen van het tuinieren.
We willen u laten zien waarom wij dat nu zo 
graag al zestig jaar hier doen.

37. SIERTUINEN FLORATUINEN

Amsteldijk Noord 93, Amstelveen
Aanvang rondleiding: 14.00 uur
Er wordt op de Amstellanddag een 
rondleiding gegeven, langs de onder 
architectuur aangelegde tuinen. Buiten de 
rondleiding om is geen bezoek mogelijk. 
Er zijn achttien siertuinen die ca 50 jaar 
geleden zijn aangelegd. 

38. BEELDENTUIN NICOLE
      VAN BUUREN 

Amsteldijk Noord 86, Amstelveen   
11.00 uur – 17.00 uur
Nicole laat in haar beeldentuin haar werk 
zien in steen, metaal en hout. Haar stijl 
varieert tussen abstract en gestileerd. 
Mens en dier zijn vaak een inspiratiebron 
voor haar. Te koop, maar ook te leen via 
de kunstuitleen Stadsplein Amstelveen. 
Ze werkt ook in opdracht. In het park van 
Wester-Amstel  is ook werk van haar te 
zien. www.nicolevanbuuren.nl

39. VAN STAL MANEGE

Kostverlorenkade 25, Amstelveen
11.00 uur – 18.00 uur
De meest diervriendelijke Paarden- én 
Hondenschool van Nederland.
Het is geen gewone stal want de paarden 
leven in kuddeverband in een Paddock 
Paradise. Bij Van Stal leer je meer over 
honden- en paardengedrag. Kom langs 
voor een workshop en vragen over je hond 
of een rondleiding of gewoon voor de 
gezelligheid. www.vanstal.nl

40. AEMSTEL SCHOOLTUINEN

Kalfjeslaan 28, Amsterdam tegenover 
Ponypark Equito nr 49a,   
11.00 uur tot 15.00 uur                                                 
Leerlingen uit groep 6/7 van verschillende 
Amsterdamse basisscholen volgen 
hier wekelijks lessen in ons specifieke 
‘Jaarrondprogramma’. Door het telen van 
onder andere groenten en bloemen op hun 
eigen tuintje krijgen zij meer inzicht in hun 
directe leefomgeving. Speciaal voor deze 
dag is er een de natuur-ontdekkingstocht 
en verse muntthee.

41. ZORGVLIED

Amsteldijk 273 Amsterdam
Rondleidingen vinden plaats om 13:00 en 
14:30 uur met een deskundige gids.
Zorgvlied staat bekend om haar groen, 
funeraire- en culturele waarden.
Ook het geheel nieuwe Crematorion wordt 
geïntroduceerd; een geheel nieuw concept 
op het gebied van cremeren waarbij 
invulling gegeven wordt aan eigentijdse 
uitvaartwensen. www.zorgvliedonline.nl

42. GEMAAL STADWIJCK EN
      WANDELING

Amsteldijk 272, Amsterdam
12.00 uur-16.30 uur Rondleiding en 
wandelingen om 12.30, 13.30, 14.30 en 
15.30 uur van 30 minuten met gids. 
Waterschap AGV stelt het monument 
Gemaal Stadwijck uit 1920 open. Het 
zorgt ervoor dat we droge voeten houden 
in de Buitenveldertse polder. Daarnaast 
kun je ook met een VR-bril kijken hoe de 
Amsteldijk er in de toekomst uit gaat zien. 
Tijdens de wandelingen vertellen we hier  
meer over.  

43. THUIS AAN DE AMSTEL

Korte Ouderkerkerdijk 45, 1096 AC Amsterdam
12.00 uur – 17.00uur
Proeverij Amstelgoed 
Kom proeven van de verschillende producten 
die het Amstelland te bieden heeft zoals 
Onkruidenboter, Rondje Ronde Hoep kaas en 
andere Amstelgoed producten. 
Expositie Broersma treft het nieuwe 
Amstelkwartier: schetsend, schilderend 
en schrijvend. Meet&Greet Jaap op de 
Amstellanddag. 
www.jaapbroersma.nl  / www.thuisaandeamstel.nl 

44. AMSTELGLORIE

Jan Vroegopsingel 7, Amsterdam
11.00 uur – 16.00 uur
Het tuinpark houdt open dag met de 
volgende activiteiten: openstelling 
kweektuin, plantenmarkt, voorlichting 
imkers, voorlichting over natuureducatie 
(op de Hemkerkhof), een kunst- en 
wandelroute,. Er wordt voorgelezen uit de 
dagboeken van Jan Wolkers in zijn huisje.
Er zijn activiteiten rond slootjesdag i.s.m. IVN. 
Het tuinpark is elke dag in het seizoen 
toegankelijk voor het publiek. 
www.amstelglorie.nl

45,46 en 47 op de achterzijde...


