
De Amstel heeft een rijke geschiedenis.  
De rivier gaf Amsterdam haar naam, was onmisbaar  
voor de ontwikkeling van de stad, en vormt nog altijd 

de kern van het schilderachtige Amstelland, de groene 
driehoek ten zuiden van de ring. 

De Stichting Beschermers Amstelland heeft een openbare 
kunstroute uitgezet langs de oevers van de Amstel, tussen 
Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel. Verspreid over 
dit traject verbeelden 23 historische prenten, tekeningen 
en schilderijen het verhaal van de rivier en de groeiende 
stad. Zij bieden een blik op de Amstel door de ogen van 

kunstenaars tussen 1600 en 1960: heden en verleden zijn 
er vanaf 30 mei naast elkaar te bewonderen.
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De route is in totaal – heen en weer – circa 25 kilometer lang: ideaal om te 
fietsen of (deels) te wandelen. Skaten kan ook, het beste traject begint bij 
restaurant Klein Kalfje aan de Amsteldijk-Noord 355. richting Ouderkerk. 
Dit is een van de op- en afstappunten van de speciale bootdienst die op 
5 juni, 16 en 17 juli en 27 en 28 augustus vaart tussen Amsterdam en  
Ouderkerk. Er zijn vijf aanlegplaatsen die een goed start- of eindpunt 
vormen om een deel van de route te verkennen. In Ouderkerk zijn bo-
vendien fietsen te huur, te reserveren via 020 4964080 of info@boerderij-
polderzicht.nl. Borg  50,00, pinnen niet mogelijk. De aanlegplaatsen, 
vaartijden en tarieven van de boot zijn te vinden in de aparte folder en op 
de website van de stichting. www.beschermersamstelland.nl

De route begint in hartje Amster-
dam, op de plek waar in de 15e 
eeuw de stadswallen werden ge-
bouwd, en volgt de latere stadsuit-
breidingen en versterkingen. Langs 
de Amstel gingen werk en ontspan-
ning vaak samen: industriemolens 
en scheepswerven staan er naast 
herbergen en buitenplaatsen 
12. Net als nu trokken stadsbewo-
ners er in de 17e eeuw in hun vrije 
tijd op uit om zich ‘een korte tijd 
te verlustigen’ aan de waterkant. 
Ook Rembrandt wandelde hier 
graag met zijn leerlingen 15; 
onderweg legden ze hun omgeving 
vast, zoals het bruggetje van Six of 
herberg ’t Molentje. 

De panelen langs de rivier laten his-
torische gebeurtenissen zien, zoals 
de komst van de bruggen 2 
of de drooglegging van de Water-
graafsmeer, maar ook ouderwets 
ijsplezier 4 en wedstrijdzeilen. 
Het verste punt van de route is de 
Portugees-Joodse  
begraafplaats Beth Haim 20 
in Ouderkerk , die in1682 treffend 
werd verbeeld door Jacob van 
Ruysdael. Wist u dat de ouders 
van Spinoza daar begraven 
liggen? De terugweg voert langs 
de schilderachtige oostoever, de 
‘rustige’ zijde, waar boerenhoeves 
in de loop der jaren een nieuwe 
bestemming kregen.

stICHtIng BEsCHERmERs AmstELLAnD
De Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van  
Amstelland als een vitaal en toegankelijk agrarisch gebied, waarin met 
respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd  
en gerecreëerd. De expositie is onderdeel van de 10e Amstellanddag  
op 5 juni. Steun de Stichting, word beschermer!
www.beschermersamstelland.nl / www.amstellanddag.nl

Op stAp mEt HOLLAnDsE mEEstERs

WAnDELEn, fIEtsEn, skAtEn Of VAREn

kunstroute langs de Amstel 
van 30 mei t/m 30 juni

met mogelijke verlenging tot en met 31 juli 2016

De expositie is mogelijk gemaakt door: programma Mooi Amstelland 

waarin Rijk, Provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam, Amstelveen, 

Groengebied Amstelland, Waterschap Amstel Gooi en Vecht,  

Stichting beschermers Amstelland deelnemen.



The Amstel has a rich past. The river gave Amsterdam its 
name, it was a crucial element in that town’s development, 
and today it is still the heart of picturesque Amstelland, the 
green triangle south of the ring-road around Amsterdam.

Stichting Beschermers Amstelland has marked out  
a public art route between Amsterdam and Ouderkerk  
aan de Amstel. At 23 locations, the story of the river  

and its expanding town is illustrated by  
historical prints, drawings and paintings.  

Starting on 30 May, they show us the past and present 
beauty of the Amstel as artists saw it between  

1600 and 1960 side by side.
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The complete route is 25 km long, perfect for cycling or (in part) walking. 
Skeelering is another option, in which case the best place to start is 
restaurant Klein Kalfje, 355 Amsteldijk-Noord, towards Ouderkerk. That 
is also one of the (dis)embarking points for the special ferry service which 
sails between Amsterdam and Ouderkerk on 5 June, 16 and 17 July, 
and 27 and 28 August. At each of the ferry’s five stops you can begin or 
end a section of the route. Bicycles can be rented in Ouderkerk itself; for 
reservations call +31(0)20 4964080 or send an email to info@boerderij-
polderzicht.nl. A  50,- deposit is required; only cash payment accepted. 
A separate flyer lists stops, schedules and ticket prices; these can also 
be found on the Stichting’s website www.beschermersamstelland.nl 

The route starts at the very heart 
of Amsterdam, on the spot where 
its town walls were built in the 
15th century. It passes through 
successive urban expansions and 
fortifications. Along the Amstel, 
work and pleasure often met, with 
industrial mills and wharves rubbing 
shoulders with inns and country 
estates 12. 17th -Century town 
dwellers set out in their spare time 
to ‘while away some pleasant mo-
ments’ on the river banks, as they 
still do today. Among them was 
Rembrandt, who enjoyed a stroll 
there with his pupils whilst record-
ing the scenery, like the ‘bridge  
of Six’ 15 or the inn ’T Molentje.

Panels along the river show  
historical events: newly built 
bridges 2, the reclamation of 
former lake Watergraafsmeer, 
but also old-fashioned wintry 
sports or sailing competitions 4.
The route’s terminus is the  
Sephardic-Jewish cemetery 
Beth Haim in Ouderkerk, brilliantly 
captured by painter Jacob van 
Ruysdael in 1682 20. Did you 
know that the parents of philoso-
pher Spinoza were buried there? 
Your way back leads you past the 
picturesque east bank, the river’s 
‘quiet’ side, where over the years 
several farmsteads have changed 
function.

stICHtIng BEsCHERmERs AmstELLAnD
Stichting Beschermers Amstelland promotes the preservation of  
Amstelland as a viable and accessible agricultural area, in which farming 
and recreation go hand in hand with respect for the local landscape, natu-
re and cultural history. The exhibition is part of the 10th annual  
Amstelland Day on 5 june 2016. Support our work, become a patron!
www.beschermersamstelland.nl / www.amstellanddag.nl

En ROutE WItH DutCH mAstERs

WALkIng, CyCLIng, skEELERIng, OR sAILIng

An art route along the Amstel  
30 may - 30 June 2016 

with a possible extension until 31 July 2016.

This exhibition is part of the Programma Mooi Amstelland, an initiative 

supported by the Dutch State, Noord-Holland Province, the municipalities 

of Amsterdam and Amstelveen, Groengebied Amstelland, the water board 

Amstel Gooi en Vecht en Stichting Beschermers Amstelland.


