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Stichting Beschermers Amstelland heet u van

harte welkom1
opjuNi
de 13e Amstellanddag.
Op zondag 2
ZONDAG
2014
juni kunt u door heel Amstelland genieten van het fraaie

cultuur-historische landschap waarin boerderijen, natuur,
kunst en recreatie hun plek hebben. Het programma
is wederom gevarieerd. In deze flyer is het gehele
PROGRAMMA
programma
compact weergegeven inclusief een kaart
met locaties. De nummers op de kaart corresponderen
met de beschreven activiteiten. Alle informatie en de kaart
vindt u ook op de website:
www.beschermersamstelland.nl
Een audiotour met historische bezienswaardigheden
vanuit Amsterdam langs de Amstel richting Ouderkerk,
zal voor 2 juni gereed zijn. Zie QR code achterkant.
Deel uw mooiste foto’s
Stuur uw foto’s naar info@beschermersamstelland.nl
of via Instagram #amstellanddag
De 10 mooiste foto’s belonen we met de Amstelland
Atlas.

land van boeren, burgers en buitenlui

1. WESTER-AMSTEL OPENING
Feestelijke opening tussen 10.00 uur 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 OuderAmstel, Joyce Langenacker. ACCU fanfare zorgt voor
de muziek, Saskia van Loenen spreekt een column uit
en de jeugdballetgroep uit Ouderkerk treedt op. Er is
koffie, thee en taart van Bakker Out. Om 11.00 uur presentatie van het boekje: Wester-Amstel, een bevlogen
geschiedenis.

1. WESTER-AMSTEL ACTIVITEITEN
11.00 uur - 16.00 uur
Wester-Amstel is een 17e-eeuws buitenplaats bestaande uit een bijzonder huis, omgeven door een park
en verschillende tuinen. De hele dag zijn er rondleidingen in huis, tuin en park. Voorts:
• Tuinprogramma met o.a. uitleg over planten en zijn er
zaden te koop
• Uitleg over bijen en verkoop van honing door een
imker
• IVN Amstelveen is er met een tafel waar je kunt
ruiken, voelen en proeven van wat de natuur biedt
• Voordracht (om 14.00 uur) door Wankja Ferguson:
‘Wilde bijen, dagvlinders en hun planten’
• Muzikale afsluiting (van 15.15 uur tot 16.00 uur) door
het Saxofoonorkest van het Conservatorium
zie ook website www.wester-amstel.nl

2. POTJETOE
Amsteldijk Noord 45, Amstelveen
11.00 uur - 16.00 uur
Producten uit Amstelland (onze boomgaard en de polder). Proef o.a. paardenbloemen, meidoornbloesem,
vlierbloesem, verse pesto en beleef onze tuin.
Verder kan er kennis worden gemaakt met body
stress release ( amstelbsr.nl). Op houtvuur wordt
gekookt en er zal live muziek zijn.
Meer informatie www.potjetoe.nl

Gemaal Stadwijck

41
42

AMSTERDAM

Zorgvlied

De Smient
Schooltuinen

39

43

Manege
Van Stal

40

Tuinpark Amstelglorie

Klarenbeek

44
Amsteltuinen

Rioolwaterzuivering

47

49

Eldorado

45
46 Floratuinen

48

Wester-Amstel
Potjetoe

AMSTELVEEN

KNGF

3

Nicole van Buuren

1

2
Boschlust

38
37 KEK!

35

Melktap

Jan Coevert veer
Museum
4 Sporthal
i
‘t Jagershuis 11 Sloep 5 6
7
Beth
Haim
9
Cuisine
SwanCeramics 10
Bijenpark 52
8 Zuivelfabriek
Langs de Akker 51
13

36

Monique Clement

Elsenhove

50

Polderzicht
Bodemdaling

53

Amsteltuin

14

Elly de Jong

15

Aemestellehoeve
Start Poldersafari

34

Zeilvereniging

12

Wandeling
Ronde Hoep

Picknick

31

Raku Stoken 33

Villa Oldenhoff

32

Abcoude
de Fuut
Molengang

25 Boerin en de kok
Weidevogelboulevard 27
Van Blaaderen

Conny Ostendorf
19
Herman Pijnaker 18
Urbanuskerk

17

Zomerbloemen
Pluktuin

21

20

22

Middenhoeve

26

Olievaar

23

De Schans

24

16

Fort Waver-Amstel

Oude Gemaal

30

Kerkdienst 28
Landlust 29

3. KNGF GELEIDEHONDEN
Amsteldijk Noord 42, Amstelveen
11.00 uur - 16.00 uur
Grijp deze unieke kans en kom kijken!
Bezoek en ontmoet de honden, de kennel,
luister naar boeiende verhalen van onze
cliënten en kom meer te weten over onze
bijzondere honden.
Voor de kleintjes is er een springkussen
en schminken. Wegens beperkt aantal
plaatsen kunt u zich ter plaatse inschrijven
voor activiteiten.

4. WANDELING OUDERKERK
WESTER-AMSTEL
Start: 10.00 uur
Vertrek: Sporthal de Bindelwijk, Koningin
Julianalaan 16, Ouderkerk
Jong en oud wandelen naar Wester-Amstel
en doen oefeningen in de tuin. Daarna op
de koffie bij Beschermers Amstelland. www.
fitaalaandeamstel.nl

5. RONDVAART AMSTEL
Vertrek achter de Amstelkerk, Ouderkerk
10.30 uur - 13.00 uur.
Ieder kwartier vertrekt een door zonneenergie aangedreven sloep voor een
rondvaart over de Amstel. Wie eerst komt,
wie het eerst maalt.

6. MUSEUM AMSTELLAND
Kerkstraat 5-8, Ouderkerk
11.00 uur - 16.00 uur
Van Museum Amstelland uit kun je in de
omgeving op zoek naar vroeger. Zoek alle
aanwijzingen van de geo-cache of doe een
speurtocht door het oude dorpscentrum.
http://www.historischamstelland.nl/
ontdekken/museum-ouder-amstel

7. BETH HAIM
Kerkstraat 10, Ouderkerk
Deze oudste Joodse begraafplaats in
Nederland is de gehele dag toegankelijk. De
nieuwe Beth Haim app (te downloaden voor
€ 2,29) vertelt de bezoeker de vele bijzondere
verhalen over de oudste nog in functie zijnde
Joodse begraafplaats in Nederland. www.
bethhaim.nl

8. ZUIVELFABRIEK AMSTEL
NATUURGOED ZUIVEL
Ambachtenstraat 37, Ouderkerk
11.00 uur - 17.00 uur
Kom kennis maken met de lekkerste
zuivel van de Boeren van Amstel!and. De
spiksplinternieuwe zuivelfabriek is opgericht
door 20 Amstellandboeren. Naast heerlijke
melk beheren zij het landschap met de
weidevogels van Amstelland. Tijdens
de Amstellanddag wordt er een heuse
melkproeverij gedaan en neem je een kijkje
in de nieuwe fabriek.

9. DE CUISINE, KOOKBEDRIJF
Achterdijk 25, Ouderkerk
11.00 uur - 16.00 uur
Kennis maken met de kookkunst van
Marion & Mariken, Naast koffie en thee en
verse taart kunnen kinderen (gratis) cakejes
versieren. Achter het huis “Hoeve Landlust
Garage sale/antique fair geopend.
Op dinsdag en donderdag worden
afhaalmaaltijden gekookt.

10. SWANCERAMICS ART
GALLERY
Achterdijk 29, Ouderkerk
10.00 uur - 17.00 uur.
De creatie van de keramische kunst van
Swanica Ligtenberg is geïnspireerd door
haar spirituele verbondenheid met Moeder
Aarde en kultuur.
Swanica brandt paardenhaar op haar kunst,
Raku.
Haar keramische kunst is voor gebruik en
aan de muur.
swanica@ligtenberg.com , www.
swanceramics.com
www.flickr.com/photos/swanica

11. ’T JAGERSHUIS AAN DE
AMSTEL
Amstelzijde 2-4, Amstelveen
11.00 uur - 17.00 uur
Thee, Koffie en Kunst staan voor u klaar op
deze mooie plek aan de Amstel. Vanaf het
terras heeft u prachtig zicht op de kerken
van Ouderkerk en binnen kunt u zich
laten verrassen door de kunstwerken van
Wijnand Slokker, Swanica Ligtenberg en
Vanessa Rademaker. Meer info op www.
vanver.nu

12. WANDELING RONDE
HOEP
Polderweg 32, 300 m links/oost van
Boerderij

Twee wandelingen: vertrek 11:30 en 14:00
uur. Max. 20 personen per wandeling, duur
ca. 2 uur. De Boswachter van Landschap
Noord-Holland vertelt over de geschiedenis
van de polder, de weidevogels en de
samenwerking met de boeren. U ziet grutto,
kievit, tureluur en veldleeuwerik.
https://www.landschapnoordholland.nl/
natuurgebieden/rondehoep

13. BOERDERIJ POLDERZICHT
Polderweg 24, Ouderkerk
10.00 uur - 17.00 uur
Boerderij met terras voor koffie en lunch,
speelmogelijkheid en Boerderijbewijs voor
kinderen. Streekproducten te koop. Kijkje
op moderne melkveehouderij, kalfjes aaien
en voeren en er zijn kippen. Fietsverhuur
www.boerderijpolderzicht.nl
info@boerderijpolderzicht.nl

13. BODEMDALING IN DE
POLDERS
12.00 uur - 16.00 uur
Boerderij Polderzicht, Polderweg 24,
Ouderkerk
Gerard Korrel (ex-dagelijks bestuur van
het waterschap) gaat met mensen in
gesprek over bodemdaling en de mogelijke
consequenties in verband met klimaat
en natuur. Elk rond uur (vanaf 12 tot 16 uur)
begint het programma. Bij goed weer volgt
een wandeling in de Ronde Hoep.

14. ELLY DE JONG BEELDEN
Rondehoep West 40a, Ouderkerk
11.00 uur - 17.00 uur
In hoogstam boomgaard en voormalige
wagenschuur in monumentaal pand
uit 1890 exposeert Elly de Jong haar
beelden,sieraden en wandobjecten.
www.ellydejongbeelden.nl

15. AEMSTELLEHOEVE EN
POLDERSAFARI
Rondehoep West 50, Ouderkerk
11.00 uur -16.00 uur
Melkveebedrijf met camping en terras.
Koffie, appeltaart en streekproducten.
Rondleiding over het bedrijf en de camping.
Knuffelen met lammetjes, kalfjes, pony’s en
konijnen.
Tevens elk uur een poldersafari met
de trekker en boerenkar door het
polderlandschap onder begeleiding
van een gids die vertelt over agrarisch
natuurbeheer. www.boerententencamping.nl

16. MOLENGANG
BOVENKERKERPOLDER
Ringdijk Bovenkerkerpolder 15, Amstelveen
11.00 uur - 16.00 uur
Hans Noltes geeft informatie over de
vroegere molengang bij de molenstomp
aan Ringdijk

17. URBANUSKERK, TOREN
KLIMMEN
Amsteldijk Zuid145, Nes aan de Amstel
11.00 uur - 17.00 uur.
Deze RK-kerk (1891, Jos Cuijpers) is als
rijksmonument een prominent baken in
Amstelland. Kom het prachtige interieur
bezichtigen. Voor 2 euro kan je de toren
beklimmen (avontuurlijk en een fenomenaal
uitzicht). Daarnaast is voor het eerst
ook Saartjes historische keuken in de
pastorie te bewonderen (met terras). www.
vriendenurbanuskerknes.nl

18. HERMAN PIJNAKER
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. Kom langs en laat je
inspireren!

19. CONNY OSTENDORF
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 en landschappen met
gemengde technieken en kinderportretten
in olieverf. www. connyostendorf.nl

20. ZOMERBLOEMENPLUKTUIN
Amsteldijk Zuid 183b, Nes aan de Amstel
10.00 uur - 16.00 uur
Maak kennis met de Bloemen Pluktuin waar
je mooiste veldbloemen zelf kan plukken
en (familie) feesten kunt vieren. Kinderen
kunnen deze dag een vaasje schilderen
en vullen met zelf geplukte bloemen. Of
kom genieten van de tuin en ons terras met

koffie en verse appeltaart! Welkom!
www.zomerbloemenpluktuin.nl

21. MELKVEEHOUDERIJ VAN
BLAADEREN
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
over koeien, voer en melk. Ze mogen ook
proberen boter te schudden.En natuurlijk
met de kalfjes knuffelen
www.facebook.com/melkveebedrijfvanblaaderen

22. FORT WAVER-AMSTEL
Waverdijk 19 in Waverveen
Excursies van 11.00 uur - 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 is bijzonder goed bewaard
gebleven. De gidsen vertellen over de
geschiedenis van het fort en de werking
van deze waterlinie.
www.natuurmonumenten.nl

23. BIERBROUWERIJ
DE SCHANS
De Schans 17-21, Uithoorn
12.00 uur - 18.00 uur
De Schans is sinds 1998 operationeel en
maakt drank uit graan. De smaak van graan
in bier en gedistilleerd zoals volle moutwijn
jenevers kun je beleven in ons brouw-café
en biertuin. Op zondag 2 juni is er vanaf 15
tot 18 uur live muziek. Neem een kijkje in
de keuken van de brouwerij-distilleerderij
via de poort tussen nr 15 en 17.

24. KINDERBOERDERIJ
DE OLIEVAAR
Johan Enschedeweg 600, Uithoorn
13.00 uur - 16.00 uur.
Op een bijzondere plek in het Libellebos ligt
Kinderboerderij De Olievaar. De kinderen
kunnen kennismaken met onze dieren en
fijn spelen in de speeltuin. Om 15.30 uur
kunnen de kinderen mee met de beheerder
om tijdens de voederronde de dieren eten
te geven. Op ons terras serveren wij koffie
en thee met zelfgemaakte taart.

25. BOERIN EN DE KOK
Bovenkerkerweg 114, 1188 XJ Amstelveen
11.00 uur - 16.00 uur
“Heel Amstelland bakt” Doe dit jaar
mee met onze kinderkookworkshops
Patisserie. Onze boerentheetuin is de
hele dag open voor koffie, huisgemaakte
taart en soep. Bekijk programma en tijden
op www.boerinendekok.nl Koken, eten en
vergaderen op de boerderij.

26. MIDDENHOEVE
Middenweg 1a, BKP, Amstelveen
11.00 uur - 17.00 uur
Een pensionstal in het hart van de
Bovenkerkerpolder, waar naast het welzijn
van paarden ook aan natuurbehoud wordt
gedacht. Kom langs en geniet van een kop
koffie met het geluid van de zwaluwen op
de achtergrond. Loop rond over het erf en
leer meer over het natuurlijk huisvesten van
paarden en de flora en fauna van de polder.

27. RIJKE
WEIDEVOGELBOULEVARD
Middenweg, Bovenkerkerpolder, Amstelveen
11.00 uur - 16.00 uur
Vogelbescherming Nederland staat samen
met Boeren van Amstel bij de het nieuwe
uitkijkplatform om uitleg te geven over
weidevogelbeheer en wat de boeren hiervoor
doen en wat de relatie is met de nieuwe
zuivelfabriek (nr.8).

28. OPENLUCHT KERKDIENST
Boerderij Peter Roos, Waver 40B,
Ouderkerk. Aanvang 16.00 uur ontvangst
vanaf 15.30 uur met koffie en thee. De
dienst wordt geleid door dominee Benedikte
Bos, verbonden aan de Amstelkerk. Voor
iedereen toegankelijk ongeacht kerkelijke
achtergrond. www.amstelkerk.nl

29. MELKVEEBEDRIJF
LANDLUST
Waver 40B, Ouderkerk
11.00 uur - 16.00 uur
115 melkkoeien, 45 stuks jongvee grazen
op 60 ha veenweidegrasland. Het vee
wordt in de ligstal gemolken en van de melk
wordt kaas gemaakt bij de Graafstroom.
U bent van harte welkom om ons
melkveebedrijf te bekijken en te horen over
ons bedrijf.

30. HET OUDE DIESELGEMAAL
Waver 47, Ouderkerk,
11.00 uur -17.00 uur
Origineel werkende 106 jaar oude
eencilinder A-frame dieselmotor van
Werkspoor met een kanjer van een
centrifugaalpomp. Komt dat zien, voelen,
horen en ruiken! www.rondehoep.nl

31. PICKNICKEN OP HET
BANKJE VAN JOS
Holendrechterweg 55, Ouderkerk
Genieten van het uitzicht op de Ronde
Hoep en het landje van Geijsel.

32. HIGH TEA VILLA
OLDENHOF
Voetangelweg 9, Abcoude
13.00 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

33. RAKU STOKEN
Amstelweg 1, Ouderkerk
12.00 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

34. ZEILEN OP
OUDERKERKER PLAS
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

35. MELKTAP
Boerderij Familie Hogenhout. Korte
Dwarsweg 8, Ouderkerk
11.00 uur - 16.00 uur.
Melkveehouderij met melktapautomaat.
U bent van harte welkom op onze
melkveehouderij, gelegen in de polder
de ‘Nieuwe Bullewijk’. De geheel houten
boerderij is van 1913 en draagt de naam
‘Panta Rhei’. Sinds kort worden onze
koeien gemolken door een melkrobot. In de
melktap kunt u verse weidemelk proeven.

36. MONIQUE CLEMENT
KERAMIEK
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

37. KEK! PROEFLOKAAL
Molenpad 1, Ouderkerk
12.00 uur - 20.00 uur
Altijd al willen weten hoe bier
gebrouwen wordt? Ervaar het hier!
Geniet van speciaalbier en
lokale producten op het terras in
het weiland, met uitzicht op Poldermolen
de Zwaan. Sluit de dag af met iets lekkers
van de BBQ!
www.kek-bier.nl

open en u kunt de gerestaureerde stallen
bekijken. www.boerderijklarenbeek.nl

40. TUINPARK AMSTELGLORIE
Jan Vroegopsingel 7, Amsterdam
11.00 uur - 17.00 uur
Op Amstelglorie zijn tal van open dag
activiteiten te doen. Er is een plantenmark,
een kunstroute (5e editie en daarom extra
feestelijk) en er zijn kinderactiviteiten.

41. GEMAAL STADWIJCK
Amsteldijk 272, Amsterdam
11.00 uur - 16.30 uur
Kom kijken hoe we, met dit gemaal uit
1920, de Buitenveldertse polder droog
houden! Er zijn rondleidingen met gids,
gratis koffie en kinderen kunnen er
waterproefjes doen.

42. ZORGVLIED
Amsteldijk 273, Amsterdam
Rondleidingen vinden plaats om 12.00 uur
en 13.30 uur.
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.
www.zorgvlied.amstelveen.nl

43. AEMSTEL SCHOOLTUINEN
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
leeromgeving. Speciaal voor deze dag
is er een schooltuin-speurtocht en verse
muntthee.

44. VAN STAL MANEGE
Kostverlorenkade 25, Amstelveen
11.00 uur - 18.00 uur
Meerdere rondleidingen langs ons
Paddock Paradise (voor als je wilt weten
hoe paarden leven op een zo natuurlijk
mogelijke manier). Er zullen verschillende
honden- en paardenactiviteiten gedurende
de dag zijn. Neem je hond mee! Ontdek
waarom we de meest diervriendelijke
Honden- en Paardenschool van Nederland
zijn. En ontdek onze vergaderruimte.
www.vanstal.nl

45. AMSTELTUINEN
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.

46. SIERTUINEN FLORATUINEN
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.

47. SIERTUINEN ELDORADO
Kostverlorenweg t.o. nr 4, Amstelveen
12.00 uur rondleiding , max 30 personen
Siertuinencomplex Eldorado is een
particulier complex met 60 tuinen dat ruim
40 jaar bestaat.

38. BOSCHLUST-VLEES
VAN GIJS

48. BEELDENTUIN NICOLE
VAN BUUREN

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 deze dag
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.

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

39. 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. De imker
laat zien hoe de Klarenbeekse ‘biologische’
honing wordt geoogst. De theetuin is

49. RIOOLWATERZUIVERING
Machineweg Middelpolder 26, Amstelveen
Van 10.00 uur - 17.00 uur is de
waterzuivering open voor belangstellenden.
Er zijn continu rondleidingen.

50. SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE
Bankrasweg 1, Amstelveen
13.00 uur - 17.00 uur
Kinderen kunnen braakballen pluizen en hun eigen
broodje bakken; www.elsenhove.nl

51. TUINVERENIGING
LANGS DE AKKER
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

52. BIJENPARK AMSTELVEEN

Alles weten over (honing)bijen, wat een imker doet
en wat een (goede) drachtplant is? Doorlopende
film, rondleidingen en demonstraties. Verkoop van
o.a. bijen-producten en planten. Kaarsen maken
van echte bijenwas, verse honing proeven. Neem
de kinderen mee! www.nbvamstelland.nl

53. WIJNGAARD DE AMSTELTUIN
Langs de Akker 5, Amstelveen
12.00 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

Langs de Akker 1, Amstelveen
12.00 uur- 16.30 uur

i

Informatie over de Amstellanddag in Ouderkerk aan de Amstel

Van 11.30 uur tot 15.30 uur Voor de Amstelkerk op het Kampje staat Stichting Beschermers Amstelland om u van informatie te voorzien. Volg SBA op social media:
Instagram: @beschermers_amstelland
Facebook: @stichtingbeschermersamstelland
Twitter: @StichtingBesch1

AMSTELL AN

De Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel geeft op het Kampje informatie over Amstelland
en publiceert het tijdschrift Speuren en Ontdekken. www.historischamstelland.nl

AMSTELLAND PER FIETS ONTDEKKEN
Fietsverhuur: Polderweg 24, Ouderkerk, info@boerderijpolderzicht.nl
Fietsverhuur: MacBike, Waterlooplein 199. info@macbike.nl

DE PONTJES VAREN OP DE AMSTELLANDDAG OVER DE AMSTEL
09.00 - 18.00 uur pont de Smient ter hoogte Kalfjeslaan
09.30 - 17.00 uur het Jan Coevert veer (vanaf haventje in Ouderkerk aan de amstelzijde)
09.00 - 18.00 uur pont de Fuut (ter hoogte Nesserlaan)
09.00 - 20.00 uur Nessersluis 3 (ook auto’s)
18-4-2019

https://cms.izi.travel/6964/tours/227013/qr_code.html

www.AMSTELLANDDAG.NL
QR code Audiotour

