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

54. SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE

56. BIJENPARK AMSTELLAND

AMSTELLANDDAG 03 JUNI 2018
PROGRAMMA

Langs de Akker 1, Amstelveen
12.00 uur- 16.30 uur
Alles over (honing)bijen, imkeren en drachtplanten!
Doorlopende film en postermateriaal,
rondleidingen en demonstraties. Verkoop van
o.a. bijenproducten. Voor kinderen: kaarsen gieten,
Interview
knutselen en quiz. www.nbvamstelland.nl
‘Het mooie aan Stichting Beschermers Amstelland is dat je in een
brede groep op een constructieve manier bijdraagt aan de kwaAad van Paassen,

Bankrasweg 1, Amstelveen.
liteit en vitaliteit van het landelijk gebied in Amstelland en aan de
vertrekkend bestuurslid
beleefbaarheid
daarvan voor burgers. Ik heb in die 10 jaren een
13.00 uur-17.00 uur Op het Bovenland, tegenover de
57. WIJNGAARD DE
AMSTELTUIN
aantal verschillende dingen gedaan voor de stichting. Onder anspeelboerderij kunnen kinderen, onder begeleiding
dere projecten begeleid vanuit het programma Mooi Amstelland,
van natuurgidsen van IVN en NME Amstelveen,
Langs de Akker 5, Amstelveen
zoals het project Amstelerf, waarbij we samen met een extern bureau en de betrokken agrariërs een tiental erven hebben verfraaid
onderzoek doen naar de waterkwaliteit en naar de
12 uur-17.00 uur
met erfbeplanting. Ik heb mijn periode als bestuurslid ervaren als
‘Je
ziet
de
mensen
genieten
op
de
Amstellanddag’
dieren die in het water leven. Bij de veenschuur bij
1,5 ha wijngaard en dagcentrum.
Laatook
jeleerzaam.
betoveren
boeiend en vooral
Soms lukken dingen helaas niet;
zo is de golfbaan er toch gekomen ondanks ons verzet. Maar een
Na
10
jaar
neemt
Aad
van
Paassen
als
bestuurslid
afscheid
van
de speelboerderij worden uilenballen uitgeplozen. Er
door de mediterrane sfeer.
Continu rondleidingen
heleboel andere dingen lukken weer wel. Bijvoorbeeld de actie
de Stichting Beschermers Amstelland. Aad werd 10 jaar geleden
wordt ook brood gebakken; www.elsenhove.nl
in wijngaard
en wijnkelder,
bekroonde
wijnen en
rondom
de boerenlandhekken,
hierde
waren ook de boeren blij mee.
gevraagd door de toenmalige voorzitter
Kees van Tilburg
en heeft
in 2008 hebben
we met eenlekkere
aantal vrijwilligers onder begeeen achtergrond in natuurorganisaties,
hij is lid van limoncello
het IVN Amhome-made
enEn
orangello
proeven,
leiding van Landschap Noord-Holland alle landschapselementen
stelveen, adviseur van agrarische natuurvereniging De Amstel en
hapjes
en genieten van het
zonovergoten
terras.
in Amstelland
in kaart gebracht:
bosjes, rietkragen, knotwilgen,
werkt beroepsmatig als stafmedewerker
bij Landschappen.nl.
55. TUINVERENIGING LANGS
boomgaarden etc. Een tijdrovende klus, maar heel interessant en
Speeltuin voor de kinderen.
DE AKKER
erg leuk om te doen.’
‘De afgelopen tien jaar kende veel hoogtepunten, zoals de Amwww.amsteltuin.nl
stellanddagen. Vooral de eerste keer
in 2005 moesten we nog

Amstelland Lente 2015
Amstelland ontwaakt uit de winter

‘Dieptepunten waren er ook natuurlijk, zoals het stopzetten door

Feestelijke opening tussen 10.00 uur en

uur op de buitenplaats Wester-Amstel,
Amstelland11.00
Wintereditie

Beste beschermers,

Nieuwsbrief april 2015

Het is voorjaar: zon, regen, storm, koud en warm weer wisseAmsteldijk Noord 55, Amstelveen. U bent van harte
len elkaar af. Ondanks dat verandert het landschap weer in
welkom. De officiële opening zal worden verricht
mooie frisse groene lentekleuren.
Beste beschermers,

en andere economische dragers van het gebied? Zijn er

door de gedeputeerde
Adnan Tekin vanpassend
de provincie
genoeg ontwikkelingsmogelijkheden
binnen het

De vogels zingen volop. Tot groot genoegen van de vogelliefcultuurhistorische landschap? Wat verwachten de gebruikers
November 2014, een maand met de warmste dag sinds de
Noord-Holland.
hebbers verblijven
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van
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doen. Wat zijn de feiten, wat zijn mythes en hoe maken we
extra lang doorgaan.
groep
uit
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treden
tijdens deSBA
opening
De fietsersHet
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schooltuinen
worden
ingezaaid.
Er is koffie, thee de
enuitkomsten
taart van
Bakker Out.

Amstelland Wintereditie
Nieuwsbrief december 2014

veel zelf uitvinden. Daar leerden we veel van en daarna werd het

Langs de Akker 2, Amstelveen
het waterschap van het Mooi Amstelland project de Watertuin in
telkens groter. Ik ben heel blij dat we ermee begonnen zijn, je ziet
de Middelpolder. Maar daar moet je niet te lang in blijven hangen.
mensen genieten. Ook de fotowedstrijden vond ik een succes, het
11.00 uur-17.00 uur
Je moet vooral kijken naar wat er wel is gelukt en welke dingen
liet goed zien hoe intens mensen Amstelland beleven.
Een ander
afhaalpunt
Kratje
U kunt een mooi parkachtig complexhoogtepunt
van 7,5washadat we in 2008 werden uitverkoren: tot
nog meer zinvol zijn voor het gebied en de mensen die er werken,
voorwonen en recreëren. Ik zal daaraan blijven bijdragen, de komende
voor investeren
in landschap door het toenmalige
met 185 volkstuinen bezichtigen. Debeeldgebied
vereniging
is
jaren meer via andere sporen maar ik blijf stichting Beschermministerie van LNV. Er hadden zich 36 gebieden aangemeld, wij
onderscheiden in het kader van natuurvriendelijk
engebieden die werden gekozen. Daar ben ik ers Amstelland natuurlijk wel nauwlettend volgen en waar nodig
waren één van de vier
: Amstelgoed
Streekproducten
steunen.
nog steeds trots op. Daar is ook het programma ‘Mooi Amstelland’
ecologisch tuinieren.
uit voort gekomen dat is bedoeld om het landschap in Amstelland
www.langsdeakker.nl
Mijn wens voor de Stichting is dat ze zich in de toekomst door
te verfraaien en toegankelijker te maken. Ook een succes was

Stichting Beschermers Amstelland heet u van
harte welkom op de 12e Amstellanddag. U kunt op
zondag 3 juni in Amstelland genieten van het fraaie
cultuur-historische landschap waarin de boerderijen,
de natuur, de kunst en de recreatie hun plek hebben.
Het programma is wederom gevarieerd.
In samenwerking met de ondernemersvereniging
Amstelgoed wordt het ‘Streekproducten Kratje’ gepresenteerd. De kratjes zijn op vijf punten af te halen. Aan
de hand van dit kratje, ontdek je, al fietsend door het
gebied allerlei locaties met lokale ambachten en kun
je Amstelgoed streekproducten verzamelen.
In deze flyer is het gehele programma compact
weergegeven inclusief een kaart met locaties en
afhaalpunten van de kratjes. De nummers op de kaart
corresponderen met de beschreven activiteiten. Alle
informatie en de kaart vindt u ook op:
www.beschermersamstelland.nl
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AMSTELLAND PER FIETS ONTDEKKEN

Nieuwsbrief december 2014

i

(en is) het project om tijdelijk het slootpeil te verhogen in sommige
delen van de polders in Amstelland ten behoeve van de weidevogels. En niet te vergeten het realiseren van de streekrekening,
waarvan een deel van de rente als gift in het Landschapsfonds
Amstelland werd gestopt. Helaas staat de rente nu zo laag dat dat
op dit moment weinig oplevert.’

1.WESTER-AMSTEL

DE PONTJES VAREN OP DE AMSTELLANDDAG OVER DE AMSTEL

9.00 – 18.00 uur pont de Smient
9.30 – 17.00 uur Het Jan Coevert veer
9.00 – 18.00 uur pont de Fuut
9.00 – 20.00 uur Nessersluis 3 kabelveerpont

Muzikale afsluiting 15.30 uur

AMSTELLANDDAG

2. WANDELING MIDDELPOLDER

Rondleidingen

Landschapsfonds

land van boeren, burgers en buitenlui

Onze
imker
Een tweede speerpunt
vormt Wester-Amstel
de toekomst van Amstelland.
Wat zijn de toekomstmogelijkheden
van de landbouw
verkoopt honing.
Deze nieuwsbrief is geproduceerd door Stichting Beschermers
Amstelland.

Stuur een mail naar secretaris@beschermersamstelland.nl.

Met betrokkenen uit het gebied zal nauw contact worden onderhouden.Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidingscommissie waarin vertegenwoordigers zitten van verschillende
partijen in het gebied zoals de ANWB, Stichting het Groene Hart,
gemeente Amsterdam, Landschapsfonds Amstelland en natuurlijk
de Beschermers Amstelland zelf.

Kinderactiviteiten

land van boeren, burgers en buitenlui

pantone
blue U
geeft uitlegKLEUREN
over bijen
enprocessontvangen.
Maakt u een nieuwe beschermer

Maak gebruik
van de exclusieve
Kunstmarkt
Voor meer informatie of aanmelding nieuwe beschermers
www.beschermersamstelland.nl
20 kramen met
een divers aanbod van kunst.
decemberaanbieding
2014
Stichting Beschermers Amstelland biedt
bestaande en nieuwe beschermers een
exclusief pakket aan bestaande uit de

pantone 355 U lid dan kan dat voor 35 euro. De nieuwe

Renske beschermer
Peters
ontvangt dan ook het
Amstellandpakket.

Voorzitter Stichting
Een goede cadeautip,
Beschermers
Amstelland
te bestellen
via de website:
www.beschermersamstelland.nl of
info@beschermersamstelland.nl

www.beschermersamstelland.nl
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3. POTJETOE

15. BOERDERIJ WES KORREL

Amsteldijk Noord 45, Amstelveen
11.00 uur-16.00 uur
Producten uit Amstelland (onze boomgaard
en de polder). Proef o.a. paardenbloemen,
meidoornbloesem, vlierbloesem, lava en
beleef onze tuin. Ook tuingedichten op
muziek worden ten gehore gebracht. Om
al je zintuigen te benutten, kunnen jong en
oud kennismaken met het vilten van wol
www.potjetoe.nl

Rondehoep West 46a
11.00 uur-16.00 uur
Rondgang over bedrijf en verkoop kaas
bereid van eigen melk.
Tevens eindpunt van poldersafari wandeling
(16) Aanbod van biologische boerenkaas
en het “rondje rondehoep kaasje” van
Mathilde

4. KNGF GELEIDEHONDEN
Amsteldijk Noord 42, Amstelveen
11.00 uur-15.00 uur.
Grijp deze unieke kans en kom 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.
Daarnaast andere activiteiten.

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

6. AMSTELKERK
Kerkstraat 11, Ouderkerk
12.00 uur-16.00 uur
De Amstelkerk is van 1775 en een gebouw
vol historie.
Orgelspel (v.a. 14.30 uur) en onze gidsen
vertellen u alles over het mooie gebouw

7. RONDVAART MET
ELEKTRISCHE SLOEP
vertrek achter de Amstelkerk
11.00 uur-14.00 uur
Ieder kwartier vertrekt een door zonneenergie aangedreven sloep voor een
rondvaart over de Amstel
Wie eerst komt, wie het eerst maalt.

8. MUSEUM AMSTELLAND
Kerkstraat 5-8, Ouderkerk
13.00 uur-16.00 uur In zes historische
diaconiehuisjes komt Amstelland tot leven.
Het ontstaan van Amstelland en Ouderkerk
en hoe de mensen er vroeger leefden. Voor
kinderen is er een speciale speurtocht.
www.historischamstelland.nl

9. BETH HAIM
Kerkstraat 10, Ouderkerk
Deze oudste nog in functie zijnde Joodse
begraafplaats in Nederland is de gehele
dag toegankelijk.
De nieuwe Beth Haim app (gratis te
downloaden) vertelt de bezoeker de vele
bijzondere verhalen over de begraafplaats.
Er zijn gidsen aanwezig voor rondleidingen.
www.bethhaim.nl

10. BAKKER OUT
Kerkstraat 1, Ouderkerk

11. OPERACONCERT IN
URBANUSKERK

16. AEMSTELLEHOEVE EN
POLDERWANDELSAFARI
Rondehoep West 50, Ouderkerk
Van 11.00 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.
Terugwandelen naar beginpunt of naar
boerderij op 46A (zie 15)
www.boerententencamping.nl

17. MOLENGANG
BOVENKERKERPOLDER
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
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
emissie-arme stal die voldoet aan alle eisen
van duurzame veehouderij. De boerderij
staat open voor het publiek.

19. BOERIN MARIE,
ZORGBOERDERIJ
BOUWLUST
Ringdijk Bovenkerkerpolder 21, Amstelveen
11.00 uur-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
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.

21. URBANUSKERK, TOREN
BEKLIMMEN

Rondehoep 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 op het Vollebregtorgel
zal spelen.

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

12. IMKERIJ DE RONDE HOEP

22. HERMAN PIJNAKER

Rondehoep Oost 15, Ouderkerk

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.

13. BOERDERIJ POLDERZICHT
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

14. ELLY DE JONG BEELDEN
Rondehoep-West 40 a, Ouderkerk
11uur-17.00 uur Beelden van Elly zijn in diverse
maten en materialen te zien in de boomgaard
en voormalige wagenschuur van een boerderij
uit 1890. Daarnaast wandobjecten van papier
en diverse sieraden. Koffie en thee in de
hoogstamboomgaard.
www.ellydejongbeelden.nl

23. 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 met gemengde technieken
en kinderportretten in olieverf. www.
connyostendorf.nl

24. ZOMERBLOEMENPLUKTUIN
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.

34. ZEILEN, SURFEN OF
SUPPEN

25. MELKVEEHOUDERIJ
VAN BLAADEREN

35. STREEFKERK TRACTOREN

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.
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 het landschap.
Terras met versnaperingen.
www.natuurmonumenten.nl

27. 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 brouwcafé
en biertuin. Vanaf 15 tot 18 uur live muziek.
Neem een kijkje in de keuken van de
brouwerij-distilleerderij .

28. KUNSTROUTE ZIJDELVELD
Zijdelveld, Uithoorn
12.00 uur-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

29. BOERIN EN DE KOK
Bovenkerkerweg 114, Amstelveen
11.00 uur-16.00 uur
De theetuin van Boerin en de Kok is open
met thee, koffie, sovep en taart.
De mannen van “Van de Koe” vertellen hoe
je zelf onkruidenboter kunt maken en het
dan ook 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 zelfs een
grutto van 100 jaar oud!

30. 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 ds. Andre van
der Stoel, verbonden aan de Amstelkerk.
Voor iedereen toegankelijk, ongeacht
kerkelijke achtergrond. www.amstelkerk.nl

31. HET OUDE
DIESELGEMAAL
Waver 47, Ouderkerk
11.00uur-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
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

33. HOTEL DE WITTE DAME
Stationsplein 3

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

Korte Dwarsweg 2, Ouderkerk
Van 10.00 uur-16.00 uur. Onze
bezienswaardigheden zijn Oldtimertractoren 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
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.

37. 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.

38. KEK! PROEF-LOKAAL
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

39. 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. 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
Oudekerkerdijk 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
open en u kunt de gerestaureerde stallen
bekijken. www.boerderijklarenbeek.nl

41. AMSTELGLORIE
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

kiemgroenten, zeer smaakvol en mooi om
te zien. Amsterdamse topchefs lopen er
mee weg. GrowX heeft de eerste grote
vertical farm van Nederland gebouwd
dichtbij Amstel Boathouse. Proef de
cresses, ontvang recepten, kooktips
en kook thuis als een topchef. www.
amstelboathouse.nl | www.growx.co

44. GEMAAL STADWIJCK
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
Amsteldijk 273, Amsterdam
12.00 uur en 13.30 uur rondleidingen
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.nl

46. AMSTELPARK
Optreden Les Amigas Ardientes en
natuurwandeling IVN
12.30 uur-14.30 uur in het Stadshout
Paviljoen treedt op Las 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.

47. 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
leefomgeving. Speciaal voor deze dag
is er een schooltuin-speurtocht en verse
muntthee.

48. 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- & paardenactiviteiten gedurende
de dag zijn. Dus neem je hond mee!
www.vanstal.nl

49. 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.

50. 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.

42. THUIS AAN DE AMSTEL

51. SIERTUINEN ELDORADO

Korte Ouderkerkerdijk 45,
12.00 uur–17.00 uur
Koffie en thuisgemaakte appeltaart op
ons terras en waag je aan Oud Hollandse
Spelen: sjoelen, spijkerpoepen, ringwerpen
en tangram in het groot.
Er is een expositie van Taina Bee met
foto- en collagewerk. Meet & Greet de
kunstenares zelf.
www.thuisaandeamstel.nl / www.
sleepingiant.net

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

43. AMSTEL BOATHOUSE &
GROWX
Amsteldijk 223, Amsterdam
Martin Luther Kingpark
11:00 uur – 16:00 uur
Maak kennis met verschillende
soorten cress. Cresses zijn kruiden en

52. BEELDENTUIN NICOLE
VAN BUUREN
Amsteldijk Noord 86, Amstelveen
11.00 uur-17.00 uur
In haar beeldentuin en in Wester-Amstel
staat haar werk in steen, metaal en hout.
Haar stijl varieert tussen abstract en
gestileerd. Werk is te koop en te leen bij de
kunstuitleen Amstelveen. Ze werkt ook in
opdracht. www.nicolevanbuuren.nl

