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Programma Amstellanddag 2018 
Op zondag 3 juni 2018 vindt de 12de Amstellanddag plaats. Doel van de Amstellanddag is om meer 
bekendheid te geven aan dit eeuwenoude cultuurhistorische landschap waar de Amstel zich als 
een lint doorheen slingert en dat tot diep de stad Amsterdam insteekt. Een schilderachtig gebied 
waar recreëren en genieten van rust en ruimte samenkomen, om de hoek van de stad.  
 
U bent van harte welkom met de inmiddels gebruikelijke opening op Wester-Amstel om 10.00 uur. 
Gedeputeerde Tekin van de provincie Noord-Holland verricht de opening. Het Weespertrekvaart 
Mannenkoor en de jeugdballetgroep uit Ouderkerk treden tijdens de opening op. Er is koffie, thee 
en taart van Bakker Out. 
 
Met dit programma kunt u alvast een inkijkje krijgen wat er zoal te doen is op de diverse locaties.  
 

 



PROGRAMMA AMSTELLANDDAG 2018 UITGEBREID 

TERUG NAAR DE KAART 

 
Programma 
Informatie over de Amstellanddag in Ouderkerk ................................................................................... 4 

1. Wester-Amstel (Afhaalpunt kratje) - Cultuurhistorie ...................................................................... 4 

2. Wandeling Middelpolder - Beleving ................................................................................................ 6 

3. Potjetoe Amstelgoed - Streekproduct ............................................................................................. 6 

4. KNGF Geleidehonden - Beleving ..................................................................................................... 7 

5. Wandeling Ouderkerk-Wester-Amstel - Beleving ........................................................................... 7 

6. Amstelkerk - Cultuurhistorie ........................................................................................................... 8 

7. Rondvaart met elektrische sloep - Beleving .................................................................................... 8 

8. Museum Amstelland – Cultuur/Historie ......................................................................................... 9 

9. Beth Haim – Cultuur/historie .......................................................................................................... 9 

10. Bakker Out Amstelgoed - Streekproduct .................................................................................. 10 

11. Operaconcert in Urbanuskerk – Cultuur ................................................................................... 10 

12. Imkerij De Ronde Hoep Amstelgoed - Streekproduct ............................................................... 11 

13. Boerderij Polderzicht Amstelgoed – Streekproduct .................................................................. 11 

14. Elly de jong Beelden – Kunst ..................................................................................................... 12 

15. Wes Korrel, Boerderij met streekproduct ................................................................................. 12 

16. Aemstellehoeve en polderwandelsafari – Boer en natuur beleving ......................................... 13 

17. Molengang Bovenkerkerpolder - Cultuurhistorie ..................................................................... 14 

18. De Catharinahoeve - Boerderij .................................................................................................. 14 

19. Boerin Marie, Zorgboerderij Bouwlust - Boerderij .................................................................... 15 

20. Zorgboerderij Kerkzicht - Boerderij ........................................................................................... 15 

21. Urbanuskerk, toren beklimmen – Cultuur/Beleving ................................................................. 16 

22. Herman Pijnaker - Kunst ............................................................................................................ 16 

23. Conny Ostendorf - Kunst ........................................................................................................... 17 

24. Zomerbloemenpluktuin afhaalpunt kratje - Beleving ............................................................... 17 

25. Melkveehouderij van Blaaderen - Boerderij ............................................................................. 18 

26. Natuurmonumenten: Fort Waver-Amstel - Cultuurhistorie ..................................................... 18 

27. Bierbrouwerij de Schans Amstelgoed - Streekproduct ............................................................. 19 

28. Kunstroute Zijdelveld - Kunst .................................................................................................... 19 

29. Boerin en de Kok - Streekproduct ............................................................................................. 20 

30. Openlucht Kerkdienst - Cultuur ................................................................................................. 20 

31. Het oude dieselgemaal - Cultuurhistorie .................................................................................. 21 

32. High Tea Villa Oldenhof - Streekproduct ................................................................................... 21 

33. Hotel De Witte Dame – Afhaalpunt kratje ................................................................................ 22 

34. Zeilen, surfen of suppen - Beleving ........................................................................................... 22 

35. Streefkerk tractoren - Cultuurhistorie ....................................................................................... 23 



PROGRAMMA AMSTELLANDDAG 2018 UITGEBREID 

TERUG NAAR DE KAART 

36. Boerderij Familie Hogenhout. Melktap - streekproduct ........................................................... 23 

37. Monique Clement Keramiek - Kunst ......................................................................................... 24 

38. KEK! Proef-Lokaal - Amstelgoed streekproduct ........................................................................ 24 

39. Boschlust-Vlees van Gijs - Amstelgoed streekproduct .............................................................. 25 

40. Klarenbeek – Boerderij met Amstelgoed streekproduct........................................................... 25 

41. Amstelglorie - Volkstuin ............................................................................................................ 25 

42. Thuis aan de Amstel - Afhaalpunt kratje ................................................................................... 26 

43. Amstel Boathouse & GrowX - Afhaalpunt kratje ....................................................................... 26 

44. Gemaal Stadwijck  - Cultuurhistorie .......................................................................................... 27 

45. Zorgvlied – Cultuur/historie ...................................................................................................... 27 

46. Amstelpark  Optreden Les Amigas Ardientes en natuurwandeling - Beleving ......................... 28 

47. Aemstel Schooltuinen - Volkstuinen ......................................................................................... 29 

48. Van Stal Manege - Beleving ....................................................................................................... 29 

49. Amsteltuinen - Volkstuinen ....................................................................................................... 31 

50. Siertuinen Floratuinen - Siertuinen ........................................................................................... 31 

51. Siertuinen Eldorado - Siertuinen ............................................................................................... 31 

52. Beeldentuin Nicole van Buuren - Kunst ..................................................................................... 31 

53. Rioolwaterzuivering - Beleving .................................................................................................. 32 

54. Speelboerderij Elsenhove - Beleving ......................................................................................... 32 

55. Tuinvereniging Langs de Akker - Volkstuinen............................................................................ 33 

56. Bijenpark Amstelland - Streekproducten .................................................................................. 33 

57. Wijngaard de Amsteltuin - Streekproduct ................................................................................ 34 

Informatie over de Amstellanddag in Ouderkerk ................................................................................. 34 

 

  



PROGRAMMA AMSTELLANDDAG 2018 UITGEBREID 

TERUG NAAR DE KAART 

Informatie over de Amstellanddag in Ouderkerk  
11.30 uur tot 16.00 uur  
Op het Kampje voor de Amstelkerk staan vrijwilligers van Beschermers Amstelland om u van 
informatie te voorzien.  Ook andere organisaties waaronder de Historische Vereniging Wolfgerus van 
Aemstel geven informatie.  
 
Amstelland per fiets ontdekken 
Fietsverhuur: Polderzicht, Polderweg 24, Ouderkerk; 
Vanuit de stad: fietsverhuur MacBike, Waterlooplein 199. 
reserveren via info@macbike.nl 
 
De pontjes varen op de Amstellanddag over de Amstel 
9.00-18.00 pont de Smient  ter hoogte Kalfjeslaan 
9.30-17.00 uur Het Jan Coevert veer (vanaf haventje in Ouderkerk aan Amstelzijde) 
9.00 – 18.00 uur pont de Fuut (ter hoogte Nesserlaan) 
 9.00 – 20.00 uur Nessersluis 3 kabelveerpont (ook auto’s) 

1. Wester-Amstel (Afhaalpunt kratje) - Cultuurhistorie 
Amsteldijk Noord 55, Amstelveen. 
11.00 uur -15.30 uur 
Wester-Amstel is een 17e -eeuwse buitenplaats aan de Amstel bestaande uit een bijzonder huis, 
omgeven door een park met verschillende tuinen. 
 
Rondleidingen 
De hele dag door zijn er rondleidingen in de tuin, park en het huis. Er is een gedichtenroute. 
Onze Wester-Amstel imker geeft uitleg over bijen en verkoopt honing. 
Kunstmarkt 20 kramen met een divers aanbod van kunst. 
Kinderactiviteiten Onder begeleiding tekenen/schilderen. 
Een kinderboekenkraam en een speurtocht door park en tuin. 
Laat je schminken door Estefania Caizatoa (https://niaparty.com)  
Muzikale afsluiting van de dag 15.30 uur 
Tijdens de dag zijn er hapjes en drankjes te verkrijgen. 
 
PARKEREN WESTER-AMSTEL 
Er is slechts beperkte parkeerruimte bij de opening op Wester Amstel. Tot 9.30 uur kan er 
geparkeerd worden op de schapenwei op Wester Amstel zelf. De aldaar geparkeerde auto’s kunnen 
echter pas om 12 uur van het terrein af. Andere mogelijkheden zijn op de Oostermeerweg. 
 

https://maps.google.com/?q=Waterlooplein+199&entry=gmail&source=g
mailto:info@macbike.nl
https://niaparty.com/
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2. Wandeling Middelpolder - Beleving 
Twee wandelingen vertrek om 11.30 uur en 14.00 uur 
Vertrekpunt Wester-Amstel: naast de voordeur van het huis 
Max. 20 mensen per wandeling, duur ca. 1,5 uur. 
De boswachter van Landschap Noord-Holland vertelt over het ontstaan van de polder, de vogels en 
de samenwerking met de boeren. U ziet grutto, tureluur, kievit en slobeend.  
www.landschapnoordholland.nl/terrein/middelpolder 
 

 

3. Potjetoe Amstelgoed - Streekproduct 
Amsteldijk Noord 45, Amstelveen 
11.00 uur-16.00 uur 
Potjetoe, producten gemaakt van de oogst uit Amstelland (uit onze boomgaard en de polder). Kom 
langs en proef hoe o.a. paardenbloemen, meidoornbloesem, vlierbloesem, hondsdraf, lavas smaakt 
en beleef onze prachtige tuin. Hier worden  ook tuingedichten op muziek te gehore gebracht. Om je 
zintuigen volledig te kunnen benutten, biedt PassieVilt voor kinderen en ouderen een kennismaking 
met het vilten van wol. 
www.potjetoe.nl 

 

http://www.landschapnoordholland.nl/terrein/middelpolder
http://www.potjetoe.nl/
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4. KNGF Geleidehonden - Beleving 
Amsteldijk Noord 42, 1184 TD Amstelveen.  
11.00 uur- 15.00 uur.  
Grijp deze unieke kans en kom eens een kijkje bij ons nemen! Ervaar tijdens een rondleiding hoe het 
is om met een geleidehond te lopen (vanaf 12 jaar). Voor de kleintjes is er een springkussen en 
schminken. Rondleidingen: vanaf 11.30 uur elk uur rondleidingen voor 8 personen naast andere 
activiteiten. 
 

 

5. Wandeling Ouderkerk-Wester-Amstel - Beleving 
Sporthal de Bindelwijk, Koningin Julianalaan 16, Ouderkerk. 
Start 10.00 uur. Jong en oud wandelen naar Wester Amstel en doen lichaamsoefeningen in de tuin. 
Daarna op de koffie bij Beschermers Amstelland www.fitaalaandeamstel.nl 
 

 
  

http://www.fitaalaandeamstel.nl/
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6. Amstelkerk - Cultuurhistorie 
Kerkstraat 11, Ouderkerk 
12.00 uur-16.00 uur 
De Amstelkerk is van 1775 en een gebouw vol historie . Kom binnen voor: orgelspel (v.a. 14.30) en 
onze gidsen vertellen u alles over het mooie gebouw 
 

 
 

7. Rondvaart met elektrische sloep - Beleving 
11.00 uur-14.00 uur  
vertrek  achter de Amstelkerk. 
Ieder kwartier vertrekt een door zonne-energie aangedreven sloep voor een rondvaart over de 
Amstel  
Wie eerst komt, wie het eerst maalt. 
 

 



PROGRAMMA AMSTELLANDDAG 2018 UITGEBREID 

TERUG NAAR DE KAART 

 

8. Museum Amstelland – Cultuur/Historie 
Kerkstraat 5-8, Ouderkerk.  
13uur-16.00 uur In zes historische diaconiehuisjes komt de regio Amstelland tot leven. Je ziet er hoe 
Amstelland en Ouderkerk zijn ontstaan en hoe de mensen er vroeger leefden. Kinderen kunnen deze 
dag in en om het museum op ontdekking naar vroeger met een speciale speurtocht. 
www.historischamstelland.nl 
 

 

9. Beth Haim – Cultuur/historie 
Kerkstraat 10, Ouderkerk 
Gehele dag open 
Deze oudste Joodse begraafplaats in Nederland is de gehele dag toegankelijk. 
De nieuwe Beth Haim app vertelt de bezoeker de vele bijzondere verhalen over de oudste nog in 
functie zijnde Joodse begraafplaats in Nederland. Er zijn gidsen aanwezig voor rondleidingen. 
www.bethhaim.nl 
 

 
 

http://www.historischamstelland.nl/
http://www.bethhaim.nl/
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10. Bakker Out Amstelgoed - Streekproduct 
Kerkstraat 1, Ouderkerk 
 

 

11. Operaconcert in Urbanuskerk – Cultuur 
Ronde Hoep Oost 31, Ouderkerk 
15.30 uur -16.30 uur 
Maté Fulep (bariton) en Susanne Brussee (sopraan) zingen duetten uit beroemde opera’s. Ze worden 
begeleid op piano door Gijs Boelen die ook een aantal stukken zal spelen op het Vollebregtorgel. 
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12. Imkerij De Ronde Hoep Amstelgoed - Streekproduct 
Ronde Hoep Oost 15, Ouderkerk 
 

 

13. Boerderij Polderzicht Amstelgoed – Streekproduct 
Polderweg 24, Ouderkerk 
11.00 uur - 16.00 uur 
Boerderij met terras voor koffie en lunch met streekproducten, kaasverkoop, speelmogelijkheid en 
Boerderijbewijs voor kinderen, kijkje op moderne melkveehouderij, kalfjes aaien en voeren, 
Boerengolf in polder De Ronde Hoep. 
www.boerderijpolderzicht.nl 
 

 
 

  

mailto:info@boerderijolderzicht.nl
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14. Elly de jong Beelden – Kunst 
Rondehoep-West 40 a, Ouderkerk 
11uur-17.00 uur Beelden van Elly in diverse maten en materialen te zien in de boomgaard en 
voormalige wagenschuur van een zomerhuis van een boerderij uit 1890. Daarnaast wandobjecten 
van papier en diverse sieraden. Koffie en thee in de hoogstamboomgaard. 
www.ellydejongbeelden.nl 
 

 
 
 

15. Wes Korrel, Boerderij met streekproduct 
Rondehoep west 46a Amstelgoed – 
11.00 uur tot 16.00 uur 
 
Rondgang over bedrijf en verkoop kaas bereid van eigen melk. Tevens eindpunt van poldersafari 
wandeling (15). Aanbod van biologische boerenkaas en het “rondje rondehoep kaasje ”van Mathilde 
 

 
 

  

https://maps.google.com/?q=Rondehoep+west+46a&entry=gmail&source=g
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16. Aemstellehoeve en polderwandelsafari – Boer en natuur beleving 
Rondehoep-West 50, Ouderkerk 
Van11.00 uur-16.00 uur 
Rondleiding Aemstellehoeve, zelf zien waar de melk vandaan komt. 
Kinderen kunnen ponyrijden en knuffelen met onze boerderijdieren. 
 
Polderwandelsafari: rondwandeling van 3,5 km waarvan eerste 1,5 km eventueel met boerenkar dan 
uitleg over agrarisch natuurbeheer en zicht op de talrijke vogels dan terugwandelen naar beginpunt 
of naar boerderij op 46A (zie 16) 
 
www.boerententencamping.nl 
 

 
 

  

http://www.boerententencamping.nl/
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17. Molengang Bovenkerkerpolder - Cultuurhistorie 
Ringdijk Bovenkerkerpolder 15, Amstelveen. 
11.00 uur-16.00 uur  
Hans Noltes geeft informatie over de vroegere molengang, de samenwerkende molens die de polder 
moesten leegmalen, bij de molenstomp aan Ringdijk 15. 

 
 

18. De Catharinahoeve - Boerderij 
Ringdijk Bovenkerkerpolder 20a, Nes aan de Amstel 
11.00 uur-17.00 uur  
Inmiddels boert hier de vierde generatie Wesselingh met 179 melkkoeien in een emissiearme stal die 
voldoet aan alle eisen van duurzame veehouderij. De boerderij staat open voor het publiek. 
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19. Boerin Marie, Zorgboerderij Bouwlust - Boerderij 
Ringdijk 21, Amstelveen 
11.00 uur tot 15.30 uur 
De boerderij doet dienst als zorgboerderij. Vandaag kunt u genieten van de nostalgische landelijke 
plek. We hebben thee, koffie, limonade en misschien ook een vuurtje om broodjes bij te bakken.  
www.boerinmarie.nl 

 
 

20. Zorgboerderij Kerkzicht - Boerderij 
Ringdijk Bovenkerkerpolder 23, Nes aan de Amstel 
11.00 uur-16.00 uur Theetuin en bezichtiging van de zorgboerderij. Speciale aandacht voor oude 
fietsen. Heeft u een oude of bijzonder fiets? 
U kunt met mede liefhebbers kennis delen, oude fietsen en bakfietsen bekijken en evt. nog wat 
sleutelen.  
  

 
 

  

http://www.boerinmarie.nl/
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21. Urbanuskerk, toren beklimmen – Cultuur/Beleving 
Amsteldijk Zuid 145, Nes aan de Amstel 
11.00 uur-17.00 uur Deze RK-kerk dateert uit 1891 (Jos Cuypers) en is als Rijksmonument een 
prominent baken in Amstelland. De pas gerestaureerde kerk is open en de toren kun je beklimmen. 
Kosten daarvoor 2 euro per persoon en kinderen 1 euro. Goed schoeisel is vereist, kinderen onder 
begeleiding en minstens 1m 35 groot. www.urbanusparochienes.nl 

 
 

22. Herman Pijnaker - Kunst 
Amsteldijk Zuid 133, Nes aan de Amstel 
11.00 uur-17.00 uur. Herman Pijnaker werkt en exposeert in zijn eigen Galerie-Atelier aan de Amstel, 
waar hij schilderijen en objecten van glas en giethars maakt. Voor zijn kunstwerken laat hij zich 
inspireren door zijn omgeving Hij wil u graag inspireren. 
 

 
 

http://www.urbanusparochienes.nl/
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23. Conny Ostendorf - Kunst 
Amsteldijk Zuid 132, Nes aan de 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 hier te bezichtigen. Conny maakt abstracte 
schilderijen met gemengde technieken en kinderportretten in olieverf. www.connyostendorf.nl 
 

 
 

24. Zomerbloemenpluktuin afhaalpunt kratje - Beleving 
Amsteldijk Zuid 183b Nes aan de Amstel 
10.00 uur-16.00 uur  
Bloemen plukken kan nog niet maar je kan wel rondwandelen over de pluktuin en kinderen kunnen 
deelnemen aan diverse knutselactiviteiten zoals dit altijd mogelijk is op zondag. Natuurlijk ben je 
meer dan welkom op ons mooie terras met uitzicht over onze prachtige siertuin voor koffie, 
appeltaart of verse muntthee.. 
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25. Melkveehouderij van Blaaderen - Boerderij 
Ringdijk Bovenkerkerpolder 28 Nes aan de Amstel 
11.00 uur-17.00 uur  
Melkveebedrijf met 110 koeien en 40 stuks jongvee. Ligboxenstal en een ‘chillstal’ waar koeien en 
kalveren in het stro lopen. Voor de kinderen hebben we opdrachten om meer te weten komen over 
koeien, voer en melk en de kinderen kunnen ook de kalfjes knuffelen. 
www.facebook.com/melkveebedrijfvanblaaderen 
 

 
 

26. Natuurmonumenten: Fort Waver-Amstel - Cultuurhistorie 
Waverdijk 19 in Waverveen 
Excursies van 11:00 uur tot 16:00 uur 
Een kijkje in dit immense fort, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, is de moeite waard. Het 
interieur uit begin 20e eeuw, waaronder de wasruimten, is bijzonder goed bewaard gebleven. De 
fortengidsen kunnen je alles over de geschiedenis van het fort, de waterlinie en het linielandschap 
vertellen. Tevens een terras met versnaperingen. 
https://www.natuurmonumenten.nl 
 

 
 

  

http://www.facebook.com/melkveebedrijfvanblaaderen
https://www.natuurmonumenten.nl/
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27. Bierbrouwerij de Schans Amstelgoed - Streekproduct 
De Schans 17-21, Uithoorn 
12.00 uur-18.00 uur 
Bierbrouwerij-Distilleerderij De Schans sind 1998 operationeel maakt drank uit gaan. De smaak van 
graan in bier en gedistilleerd zoals volle moutwijn jenevers kun je beleven in ons brouwcafé met een 
paradijselijk biertuin. Vanaf 15 tot 18 uur live muziek. Er kan ook een kijkje in de keuken van de 
brouwerij-distilleerderij worden genomen. 
  

 
 

28. Kunstroute Zijdelveld - Kunst 
Zijdelveld, Uithoorn 
12.00 uur tot 17.00 uur 1 straat, 40 tuinen, 80 kunstenaars en entertainers 
waaronder schilders, beeldhouwers en fotografen, kunstenaars met sieraden, tassen en toegepaste 
kunst in metaal en steen. 
https://www.facebook.com/KunstrouteZijdelveld 
 

 
 

  

https://www.facebook.com/KunstrouteZijdelveld
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29. Boerin en de Kok - Streekproduct 
Bovenkerkerweg 114, Amstelveen 
1100 uur tot 16.00 uur 
De theetuin van Boerin en de Kok is open met thee, koffie, soep en taart.  
De mannen van "Van de Koe" vertellen vandaag hoe je zelf onkruidenboter kunt maken en je mag 
het zelf doen. Ook kun je een broodje roosteren boven het vuur (schudden en bakken met limo €3). 
weidevogels zijn van heel dichtbij te bekijken! Er is zelf een grutto van 100 jaar oud!   
 

 
 

30. Openlucht Kerkdienst - Cultuur 
Boerderij Peter Roos, Waver 40B, Ouderkerk. 
Aanvang 16.00 uur, ontvangst vanaf 15.30 uur met koffie en thee. 
De dienst wordt geleid door ds Andre van der Stoel, verbonden aan de Amstelkerk. 
Voor iedereen toegankelijk, ongeacht kerkelijke achtergrond. www.amstelkerk.nl 
 

 
 

  

http://www.amstelkerk.nl/
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31. Het oude dieselgemaal - Cultuurhistorie 
Waver 47, Ouderkerk 
11uur-16.00 uur Origineel werkende 105 jaar oude eencilinder A-frame dieselmotor van Werkspoor 
Met een kanjer van een centrifugaalpomp. Komt dat zien, voelen, horen en ruiken! 
www.rondehoep.nl 
 

 
 

32. High Tea Villa Oldenhof - Streekproduct 
Voetangelweg 9, Abcoude 
12.30 uur-16.00 uur. Midden in de polder aan de rivier de Holendrecht ligt Villa Oldenhof. 
Speciaal voor deze dag wordt een High Tea georganiseerd in de prachtige tuin. 
Bij slecht weer bent u van harte welkom aan de eettafels in de keuken. 
www.villaoldenhof.nl 
 

 
 

  

http://www.rondehoep.nl/
http://www.villaoldenhof.nl/
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33. Hotel De Witte Dame – Afhaalpunt kratje 
Stationsplein 3, Abcoude 
 

 
 

34. Zeilen, surfen of suppen - Beleving 
WVOP, Aan de Wind 9, Ouderkerkerplas 
10.00 uur-17.00 uur  Zowel jong als oud kunnen even op het water. Zo kun je meezeilen met een 
ervaren instructeur in een Valk. Ook aan de wal kun je genieten van de plas. www.wvop.nl 
 

 
 

  

http://www.wvop.nl/
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35. Streefkerk tractoren - Cultuurhistorie 
Korte Dwarsweg 2, Ouderkerk 
Van 10.00 uur-16.00 uur. Onze bezienswaardigheden zijn Oldtimer-tractoren met bouwjaren vanaf 
1929 tot 1970, geleverd voor dit gebied, waaronder een aantal via de Marshallhulp na de oorlog om 
de economie weer op gang te brengen. 
 

 
 

36. Boerderij Familie Hogenhout. Melktap - streekproduct 
Korte Dwarsweg 8, Ouderkerk 
11.00 uur-16.00uur. Melkveehouderij met melktapautomaat. 
Melkveehouderij, gelegen in de polder de ‘Nieuwe Bullewijk’.  De geheel houten boerderij is van 
1913 en draagt de naam ‘Panta Rhei’. Onze koeien worden gemolken door een melkrobot. In de 
melktap kunt u verse weidemelk proeven. 
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37. Monique Clement Keramiek - Kunst 
Korte Dwarsweg 11, Ouderkerk. 
11.00 uur-16.00 uur.  
Op de boerderij 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.  
 

 
 

38. KEK! Proef-Lokaal - Amstelgoed streekproduct 
Molenpad 1, Ouderkerk aan de Amstel 
12.00 uur - 20.00 uur 
De tussenstop op jouw trip door het Amstelland. Geniet van speciaalbier en lokale producten op dit 
heerlijke terras in het weiland, met uitzicht op Poldermolen de Zwaan. Altijd al willen weten hoe bier 
gebrouwen wordt? 
www.kek-bier.nl 
 

 

http://www.kek-bier.nl/
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39. Boschlust-Vlees van Gijs - Amstelgoed streekproduct 
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. U kunt de koeien van dichtbij bekijken 
en er wordt een rondleiding gegeven langs de diervriendelijke stallen. Ook is de winkel open. 
Kaasboerderij Gein Genoegen is bij ons aanwezig met verschillende soorten 
kaas.www.vleesvangijs.nl 

 

40. Klarenbeek – Boerderij met Amstelgoed streekproduct 
Oudekerkerdijk 225, Amsterdam 
12 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. Vandaag is de theetuin open en kunt u de gerestaureerde stallen bekijken. Ook kunt u zien 
hoe de imker de honing oogst. www.boerderijklarenbeek.nl 

 

41. Amstelglorie - Volkstuin 
Jan Vroegopsingel 7, Amsterdam 
11.00 uur – 17.00 uur 
Op Amstelglorie zijn tal van open dag-activiteiten te doen. Er is een plantenmarkt, een kunstroute en 
er zijn kinderactiviteiten. Aan het einde van de middag is de opening van de Wolkerstuin. 
 www.amstelglorie.nl 
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42. Thuis aan de Amstel - Afhaalpunt kratje 
Programma volgt 
Korte Ouderkerkerdijk 45, 1096 AC Amsterdam 
12.00 uur – 17.00 uur 
Geniet van een heerlijke kop koffie en thuisgemaakte appeltaart op ons terras en waag je aan een 
keur van Oud Hollandse Spelen: sjoelen, spijkerpoepen, ringwerpen en tangram in het groot. 
Daarnaast is er een expositie van Taina Bee te zien door het hele huis, met foto- en collagewerk. De 
kunstenares is zelf ook aanwezig voor een Meet & Greet. 
www.thuisaandeamstel.nl / www.sleepingiant.net 
 

 
  

43. Amstel Boathouse & GrowX - Afhaalpunt kratje 
Amsteldijk 223, Amsterdam – Martin Luther Kingpark  
11:00 uur – 16:00 uur 
Maak kennis met verschillende soorten cress. Wat is cress? Hoe smaakt cress? Amsterdamse 
topchefs lopen er mee weg. Cresses zijn kruiden en kiemgroenten, zeer smaakvol en mooi om te 
zien. GrowX heeft de eerste grote vertical farm van Nederland gebouwd, een geavanceerde indoor 
stadsboerderij, op steenworp afstand van Amstel Boathouse.  
Proef de cresses van GrowX, ontvang recepten, kooktips en kook thuis als een topchef.  
www.amstelboathouse.nl  |   http://www.growx.com/ 
 

 
 

https://maps.google.com/?q=Korte+Ouderkerkerdijk+45,+1096+AC+Amsterdam&entry=gmail&source=g
http://www.thuisaandeamstel.nl/
http://www.sleepingiant.net/
http://www.amstelboathouse.nl/
http://www.growx.com/
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44. Gemaal Stadwijck  - Cultuurhistorie 
Amsteldijk 272, Amsterdam  
11.00 uur-16.30 uur. Elk half uur rondleidingen met gids. Kom een #droogwaterland cultuursnack 
halen en waterproefjes doen. Waterschap AGV stelt Gemaal Stadwijck uit 1920 open. Daarmee 
houden we droge voeten in de Buitenveldertse polder. 
 

 

45. Zorgvlied – Cultuur/historie 
Amsteldijk 273, Amsterdam 
12.00 uur en 13.30 uur rondleidingen 
Begraafplaats Zorgvlied organiseert in het kader van de Amstellanddag en Week van de 
Begraafplaats, verschillende activiteiten op zondag 3 juni. 
 
Er is een kistenexpositie verspreid over het park, waar de nieuwste en bijzonderste kisten van deze 
tijd, gepresenteerd worden door de maker zelf. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om kosteloos een 
rondleiding te volgen met Marcel Bergen en Irma Clement, auteurs van het boek Wandelen over 
Zorgvlied. Zij leiden u o.a. langs de graven van bekende (Amsterdamse) Nederlanders. In korte 
biografieën is hun vaak bijzondere leven beschreven. 
 
De rondleidingen starten om 12:00 uur en om 13:30 uur (aanmelden is niet noodzakelijk). 
Medewerkers leiden u graag rond door deze groene oase aan de Amstel, waar al sinds 1870 vele 
Amstellanders begraven worden. Zorgvlied staat ook bekend als het Père-Lachaise van Amsterdam. 
 
Tot slot heeft u de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen in het Crematorion, 
onder begeleiding van een medewerker van Zorgvlied. Kinderen zijn ook van harte welkom en 
ontvangen een leuk Kinder-Doe-Boek. 
 
Graag tot 3 juni! 
www.zorgvlied.nl 

 

http://www.zorgvlied.nl/
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46. Amstelpark  Optreden Les Amigas Ardientes en natuurwandeling - 
Beleving 

12.30 uur-14.30 uur in het Stadshout Paviljoen treedt op Les Amigas Ardientes,piano en zang. 
 
15.00 uur voor IVN natuurwandeling in de Japanse tuin verzamelen bij Restaurant Zomers aan de 
grote vijver Dit deel van het park is een restant van de Floriade in 1972. Loop mee met onze IVN gids, 
geniet van de natuur en reinig uw ziel in Japanse sferen!   Breng eventueel uw eigen Haiku mee 
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47. Aemstel Schooltuinen - Volkstuinen 
Kalfjeslaan 28, Amsterdam 
11.00 uur-15.00 uur  
Leerlingen uit groep 6/7 van verschillende Amsterdamse basisscholen volgen hier wekelijkse lessen 
in ons specifieke  ‘Jaarrondprogramma’. Door het telen van groenten en bloemen op hun eigen 
tuintje krijgen zij meer inzicht in hun directe leefomgeving. Speciaal voor deze dag is er een 
schooltuin-speurtocht en verse muntthee. 
 

 

48. Van Stal Manege - Beleving 
Kostverlorenkade 25, Amstelveen 
11.00 uur-18.00 uur  

Zakelijk geblaf en feestelijk gehinnik bij Van Stal. Onze deuren zijn geopend; u bent van harte welkom! 
Er zijn diverse gratis lezingen, workshops en demonstraties voor de honden- en paardenliefhebber 
(meld je wel even aan via www.vanstal.nl) Tevens hebben wij een gezellig marktplein met tal van 
kraampjes met leuke producten, voorlichting en advies. En……de 1e 100 gasten ontvangen een te 
gekke goodie-bag!  

Kortom: laat je inspireren door de diervriendelijk aanpak in de begeleiding van honden en/of paarden 
op deze fantastische locatie die tevens geschikt is voor verhuur.  

Wie is ‘Van Stal’? 

Van Stal is in 2015 door Boukje en Wessel opgericht. Een voormalige  pensionstal is omgetoverd tot 
paarden- en hondenschool mét mogelijkheid tot locatieverhuur voor particulieren, bedrijven en 
instellingen. 

Niet zomaar een paarden- en hondenschool, maar de meest diervriendelijke school met oog voor 
individueel welzijn en behoeften.  

Zo worden de oude paardenboxen niet meer gebruikt, maar zijn de paarden van stal gehaald en 
verblijven zij in een Paddock Paradise. Dit houdt in dat de natuurlijke leefomstandigheden van 
paarden zoveel mogelijk worden nagebootst. De paarden hebben keuzemogelijkheid en voldoende 
bewegingsvrijheid. Beweging wordt gestimuleerd doordat de paarden op diverse plaatsen hooi, water 
en beschutting kunnen zoeken. Er is sprake van eenrichtingsverkeer dus wenst het paard weer terug 

http://www.vanstal.nl/
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naar de schuilruimte te gaan, dan zal deze een pad moeten bewandelen om daar vervolgens weer uit 
te komen. De paarden worden ingezet tijdens coaching sessies en (grondwerk-) lessen voor kinderen 
en/of volwassenen.  

De hondenschool werkt vanuit dezelfde visie en invalshoek als de paardenschool. We coachen 
hondeneigenaren in de begeleiding van hun huisdier en stimuleren hen zich te verdiepen in het wezen 
hond. Welke individuele behoeften heeft hij? Met welk doel is het dier gefokt? Dit zijn essentiële en 
fundamentele vragen om te komen tot wederzijds begrip, samenwerking en respect. Communicatie en 
lichaamstaal vormen dan ook de basis om op positieve wijze, zonder correcties, je hond nieuw óf 
ander gedrag aan te leren. Tevens kunnen deze inzichten bijdragen aan minder incidenten als 
meerdere hondeneigenaren zich bewust zijn van de communicatie tussen honden onderling. Er is veel 
gesproken in de media over hoog-risico honden; met de juiste begeleiding en inzichten hoeven deze 
rassen geen risico te vormen. 

Als eerste hondenschool heeft Van Stal de ‘hond-paard lessen’ geïntroduceerd; speciaal voor honden 
die op paarden jagen. 90% van de honden doet dit vanuit angst en zij hebben geleerd dat hun gedrag 
(jagen/blaffen etc.) effect heeft, want het paard verdwijnt meestal uit zicht doordat de ruiter zijn of haar 
route vervolgt. Tijdens de cursus wordt gewerkt aan de emotie en het aanleren van ander gedrag. Na 
vier lessen gaan we met de honden en paarden gezamenlijk een wandeling maken; we zien iedere 
keer weer betoverende resultaten. Een blije hondeneigenaar en een hond met geen of minder stress 
die heeft geleerd dat hij niets hoeft te doen met een paard. 

Op het erf staat ’Het Houten Huis Van Stal’; dit leent zich prima voor een dagje op de hei, maar dan 
dichtbij. Een bijzondere plek met uitzicht over de uitgestrekte weides. Ideaal voor teambuilding, 
training, coaching, (kinder-)feestjes, vergaderingen en lezingen.  

Dit unieke bedrijf kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Boukje en Wessel zijn dan ook 
dankbaar dat zij een mooi team van vrijwilligers om zich heen hebben die hen helpen bij de dagelijkse 
verzorging van het terrein, de paarden, kippen, konijnen en andere boerderijdieren.  

Van Stal wenst dan ook in de nabije toekomst in gesprek te gaan met de Gemeente en instellingen 
om de sociale werkgelegenheidsplaats uit te breiden, zodat mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt ervaring kunnen opdoen. Het is een investering in de maatschappij, mens en milieu. 

Kortom: een unieke landelijke locatie dichtbij Amsterdam met oog voor dierenwelzijn en natuur. 

www.vanstal.nl 
 

 
 

http://www.vanstal.nl/
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49. Amsteltuinen - Volkstuinen 
Amsteldijk Noord 93, Amstelveen (achter autosloperij ‘de Amstel’) 
14.00 uur-16.00 uur  
U bent welkom voor een rondleiding. 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. 
 

50. Siertuinen Floratuinen - Siertuinen 
Amsteldijk Noord 93, Amstelveen 
14.00 uur Rondleiding langs de onder architectuur aangelegde tuinen. Er zijn 18 siertuinen die ca 50 
jaar geleden zijn aangelegd.  
 

51. Siertuinen Eldorado - Siertuinen 
Kostverlorenweg t.o. nr 4, Amstelveen 
11.30 uur Rondleiding. Maximum 30 personen. Opgeven via eldoradosecr@gmail.com. 
Siertuinencomplex Eldorado is een particulier complex met 60 tuinen dat ruim 40 jaar bestaat.  
 

52. Beeldentuin Nicole van Buuren - Kunst 
Amsteldijk Noord 86, Amstelveen 
11.00 uur-17.00 uur  
Nicole laat in haar beeldentuin en in het park Wester-Amstel haar werk zien in steen, metaal en 
hout. Haar stijl varieert tussen abstract en gestileerd. Mens en dier zijn vaak een inspiratiebron voor 
haar. Werk is te koop en te leen bij de kunstuitleen Amstelveen. Ze werkt ook in opdracht: beelden, 
toegepaste kunst en grafmonumenten.  www.nicolevanbuuren.nl 
 
 

 
 

mailto:eldoradosecr@gmail.com
http://www.nicolevanbuuren.nl/
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53. Rioolwaterzuivering - Beleving 
Machineweg Middelpolder 26, Amstelveen 
Van 10 uur-17.00 uur is de Waterzuivering Amstelveen open voor belangstellenden. Er zijn continu 
rondleidingen. 
 

 
 

54. Speelboerderij Elsenhove - Beleving 
Bankrasweg 1, Amstelveen. 
13.00 uur-17.00 uur Op het zogenaamde Bovenland, tegenover de speelboerderij kunnen kinderen, 
onder begeleiding van natuurgidsen van IVN Amstelveen en Natuur- en Milieu Educatie (NME) 
Amstelveen, onderzoek doen naar de kwaliteit van het water en naar de dieren die in het water 
leven. In of bij de veenschuur op het terrein van de speelboerderij gaan wordt met kinderen 
uilenballen uitgeplozen. Tevens kun je in het leslokaal brood bakken;  www.elsenhove.nl 
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55. Tuinvereniging Langs de Akker - Volkstuinen 
Langs de Akker 2, Amstelveen 
11.00 uur-17.00 uur  
U kunt een mooi parkachtig complex van 7,5 ha met 185 volkstuinen bezichtigen. De vereniging is 
onderscheiden in het kader van natuurvriendelijk en ecologisch tuinieren. 
www.langsdeakker.nl 
 

 
 

56. Bijenpark Amstelland - Streekproducten 
Langs de Akker 1, Amstelveen 
12.00 uur- 16.30 uur  
Alles over (honing)bijen, imkeren en drachtplanten! 
Doorlopende film en postermateriaal, historische collectie en bijenobservatiekast, rondleidingen 
en demonstraties (honing slingeren en wasgieten) en verkoop van o.a. bijenproducten. Voor 
kinderen: kaarsen gieten of rollen, knutselen & kleuren en quiz.  
Toiletmogelijkheid en versnaperingen. www.nbvamstelland.nl 
 

 
 

http://www.langsdeakker.nl/
http://www.nbvamstelland.nl/
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57. Wijngaard de Amsteltuin - Streekproduct 
Langs de Akker 5, Amstelveen 
12 uur-17.00 uur  
1,5 ha wijngaard en dagcentrum. Laat je betoveren door de mediterrane sfeer. Continu 
rondleidingen in wijngaard en wijnkelder, bekroonde wijnen en de home-made limoncello en 
orangello proeven, lekkere hapjes en genieten van het zonovergoten terras. Speeltuin voor de 
kinderen. 
www.amsteltuin.nl 
 

 
 

Informatie over de Amstellanddag in Ouderkerk  
11.30 uur tot 16.00 uur  
Op het Kampje voor de Amstelkerk staan vrijwilligers van Beschermers Amstelland om u van 
informatie te voorzien.  Ook andere organisaties waaronder de Historische Vereniging Wolfgerus van 
Aemstel geven informatie.  
 
Amstelland per fiets ontdekken 
Fietsverhuur: Polderzicht, Polderweg 24, Ouderkerk; 
Vanuit de stad: fietsverhuur MacBike, Waterlooplein 199. 
reserveren via info@macbike.nl 
 
De pontjes varen op de Amstellanddag over de Amstel 
9.00-18.00 pont de Smient  ter hoogte Kalfjeslaan 
9.30-17.00 uur Het Jan Coevert veer (vanaf haventje in Ouderkerk aan Amstelzijde) 
9.00 – 18.00 uur pont de Fuut (ter hoogte Nesserlaan) 
 9.00 – 20.00 uur Nessersluis 3 kabelveerpont (ook auto’s) 
 
PARKEREN WESTER-AMSTEL 
Er is slechts beperkte parkeerruimte bij de opening op Wester Amstel. Tot 9.30 uur kan er 
geparkeerd worden op de schapenwei op Wester Amstel zelf. De aldaar geparkeerde auto’s kunnen 
echter pas om 12 uur van het terrein af. Andere mogelijkheden zijn op de Oostermeerweg. 
 

https://maps.google.com/?q=Waterlooplein+199&entry=gmail&source=g
mailto:info@macbike.nl

