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Ouderkerk aan de Amstel, het Hart van Amstelland – 12 km. 

De wandelroute vanuit Ouderkerk aan de Amstel begint op de alleroudste plek van Amstelland en voert je door 

een historisch landschap. Geniet van de ruimte en de rust. Ouderkerk zelf – vroeger Amestelle - is meer dan 

1000 jaar oud en was in de middeleeuwen het bestuurlijke en religieuze hart van Amstelland. Ouderkerk is 

minstens 200 jaar ouder dan Amsterdam. De route bestaat uit twee delen: eerst komen het oude centrum van 

Ouderkerk en de Amstel aan bod en ga je langs de Bullewijk naar de Ouderkerkerplas. Het tweede deel loopt 

via het vogelparadijs Landje van Geijsel en langs de Bullewijk terug naar het dorp. 

Amestelle en Ouderkerk 

Je kunt je het nu bijna niet meer voorstellen, maar zo’n 1100 jaar geleden was het gebied aan weerskanten 

van de rivier de Amstel alleen maar een moerassige vlakte. Er woonde geen hond, bij wijze van spreken. De 

zee had hier vrij spel. Na de laatste ijstijd (10.000 jaar geleden) ontstond hier een veenlaag van zo’n 5 meter 

dik. Het veen werd doorsneden door rivieren, zoals de Amstel. Amsterdam bestond helemaal niet. Het gebied 

bleef onbewoonbaar tot de 11e eeuw na Chr. Amstelland komt pas voor het eerst op de kaart in het jaar 953, 

als de Duitse koning Otto I het gebied aan de Utrechtse bisschop schenkt. Niet lang daarna gaf de bisschop 

van Utrecht aan een paar dienaren (de latere Heren van Amstel) opdracht om het woeste veengebied om te 

zetten in landbouwgrond. De ontginners van het veen stichtten toen het dorp Amestelle - want zo heette 

Ouderkerk in de middeleeuwen - op de samenvloeiing van de Amstel en de Bullewijk. ‘Amestelle’ betekent in 

het oud-Nederlands ‘droge plek (stelle) aan het water (ame)’. De rivier Amstel is dus vernoemd naar het dorp 

Amestelle en niet andersom. Tot aan de 14e eeuw was Ouderkerk het centrum van Amstelland. In de loop van 

de dertiende eeuw ontstond Amstelveen in het veengebied aan de westkant van de Amstel. In 1278 werd het 

gebied Amestelle gesplitst in Ouder-Amstel (rechteroever) en Nieuwer-Amstel (linkeroever), nadat 

Amstelveen een eigen kerk had gekregen. 

Ronde Hoep 

Nieuwe landbouwgrond was in de 10e en 11e eeuw nodig, omdat de bevolking toenam en dus meer mensen 

moesten worden gevoed. Om het veenmoeras voor de graanteelt geschikt te maken was een goede 

afwatering nodig. Daartoe groef men sloten in het veen, loodrecht op de oevers van de veenrivieren. De 

sloten voerden hun water af naar de rivieren. Vooral in de polder Ronde Hoep kun je nog het middeleeuwse 

slotenpatroon zien. Door ontwatering en afgraving kwam het veen steeds lager te liggen. Deze bodemdaling 

maakte het land steeds natter en akkerbouw steeds moeilijker. Al vrij snel maakte die plaats voor veeteelt, 

zoals die nu overal te zien is. Er moesten dijken worden aangelegd tegen de aanhoudende wateroverlast. 

Heren van Amstel 

Met de Heren van Amstel liep het niet goed af. Vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op Floris V in 1296 

werd Gijsbrecht IV van Amstel verbannen en werden zijn eigendommen verbeurd verklaard. In 1317 werd 

Amstelland definitief onttrokken aan het gezag van de bisschop van Utrecht en bij het graafschap Holland 

gevoegd. Op de Portugees-Joodse begraafplaats Beth Haim (Huis van het Leven) in Ouderkerk heeft het 

kasteel van de Heren van Amstel gestaan. Dat werd overigens al in 1204 verwoest door de Kennemers. Op 

deze begraafplaats uit 1614 zijn voor Nederland unieke, gebeeldhouwde marmeren grafstenen met 

indrukwekkende decoraties en inscripties te zien. De Portugese joden moesten in de 16e eeuw Spanje en 

Portugal ontvluchten voor de Inquisitie. Op Beth Haim liggen ca. 28.000 joodse inwoners van Amsterdam 

begraven. 



OUDERKERK AAN DE AMSTEL, HET HART VAN AMSTELLAND 
 

Gouden Eeuw 

De 17e eeuw was voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een ongekende periode van welvaart. 

In deze Gouden Eeuw nam de Republiek in de wereld een vooraanstaande positie in, zowel op economisch, 

militair, wetenschappelijk als artistiek gebied. De bevolking van Amsterdam nam toen snel toe. Tussen 1570 

en 1670 steeg het aantal inwoners van 30.000 tot bijna 200.000. Dankzij die welvaart konden de rijke 

kooplieden investeren in luxe grachtenpanden en riante buitenplaatsen o.a. langs de Amstel. 

Bakkerij Out 
De klassieke bakkerij van de familie Out zit in een prachtig pand met topgevel uit de 18e eeuw 
(rijksmonument). Op deze plek wordt al ruim 400 jaar brood gebakken. De oudst bekende bakker is Bruijn 
Claesz, die hier al begin 1600 een 'brood-, koek- en beschuitbakkerij annex tapperij' heeft. De bakkerij is vanaf 
1897 in het bezit van de familie Out. Een levendige bijdrage aan het fraaie dorpsgezicht. 
 

 

 

 

 Belangrijke informatie 

• De routebeschrijving blijft eigendom van Happen en Stappen. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om deze 

weer in te leveren bij het startpunt? Alvast bedankt! 

• Tip! Tijdens openingsuren kunt u het Museum Amstelland bezoeken. Het museum is geopend van 13.00 

uur tot 16.00 uur op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Voor meer informatie hierover of voor 

mogelijkheden buiten deze tijden kunt u contact opnemen via 020-4964365 

of via  www.museumamstelland.nl. 
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Etappe A | Van De Poffertjessalon naar Strandpaviljoen A/d Plas 

 

Museum Amstelland 

Museum Amstelland toont in zes voormalige diaconiehuisjes een blik op het leven van de 

bewoners van Amstelland. Binnen hoor en lees je verhalen over de ontginning, de strijd 

tegen de wateroverlast, de oude turfstekers, de kaartenmakers, het boerenleven, de rijken in 

de buitenplaatsen en de armen in de bedstedes. Ook het geloof komt aan de orde. Logisch 

nietwaar, met de protestantse Amstelkerk, de katholieke Urbanuskerk en Beth Haim, de 

oudste Portugees-Joodse begraafplaats van Nederland, direct om de hoek?  Zoveel historie 

op een kluitje vind je nergens.                     Grafsteen Beth Haim 

 

Amstelkerk  

De heuvel met de Amstelkerk is de oudste plek van Amstelland. Hier – op de driemond van Amstel en 

Bullewijk - startte de ontginning van Amstelland in de 11e eeuw. De Amstelkerk - neoclassicistische stijl - is in 

1775 is gebouwd. Sinds de 11e eeuw hebben op de kerkheuvel drie eerdere kerken gestaan. De voorganger 

van de huidige Amstelkerk, stamde uit de 14e - 16e eeuw. Deze middeleeuwse kerk was opgetrokken uit 

bakstenen. In 1773 werd deze kerk na zo’n 400 jaar wegens bouwvalligheid afgebroken om plaats te maken 

voor de huidige Amstelkerk. Naast de kerk 19e-eeuwse diaconiehuizen en de voormalige pastorie. Let ook op 

de fraaie toegangspartij, hekwerken, theekoepel en het wagenhuis van de pastorie. 

 

Dorpscentrum 

Lopend door het oude dorp zie je bijzondere monumenten. Op de Kerkstraat passeer je een witgepleisterd 

17e -eeuws korenpakhuis met gekoppelde topgevels: "De Corendrager". 

Iets verder het 19e-eeuwse ‘Huis met de Kettingen’, ooit woonhuis, later 

boerenleenbank.  De Vrije Handel was tot 1656 het rechthuis, de zetel van 

het bestuur van Ouder-Amstel. Er tegenover, waar nu het gemeentehuis 

staat, stond een galg. De cafébaas was ook waagmeester. Hier werden tot 

Café De Vrije Handel             1950 kaas en vlees gewogen. 

 

De Dorpsstraat is de belangrijkste winkelstraat van Ouderkerk. Je ziet mooie panden zoals Nicolette (nr. 18), 

Welgelegen (nr. 28), Drievliet (nr. 21). 

Bij de Brugstraat even linksaf gaan. 

Heel mooi die Amstel, maar waar is de 

brug? Dat was de Lange Brug over de 

Amstel. Gelukkig ligt die sinds 1939 in 

het Openlucht Museum in Arnhem en 

niet op de sloop. Je kunt je het bijna 

niet voorstellen, maar tot ca. 1650 liep 

hier de belangrijkste route tussen 

Amsterdam en Utrecht. Op de hoek van 

de Brugstraat – op nr. 2 - hebben de ouders van Hendrik Verwoerd, ooit leider van Zuid-Afrika, gewoond.  
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Langs de Amstel 

Aan het eind van de Dorpsstraat begint het Hoger Einde met zijn 

antieke buitenplaatsen, zoals Hooger-Lust, Stroom en Lommer, 

Vredenlust en Schoonzicht. Dat zijn monumentale huizen die rijke 

Amsterdammers in de 17e en 18e eeuw langs de Amstel lieten bouwen 

om ‘s zomers de stank van de stad te ontvluchten. Aan de overkant van 

Molen De Zwaan                   de Amstel zie je de fraaie buitenplaats Oostermeer uit 1728. Vroeger 

stonden er meer dan zestig van dat soort buitens langs de Amstel. Je loopt tevens langs Molen De Zwaan, een 

schitterende poldermolen, gebouwd in 1638 en in bedrijf tot 1909.  

 

De Haegh 

Iets rechts van de T-kruising met de Dorpsstraat en Julianalaan staat de 17e -

eeuwse boerderij De Haegh. De boerderij 

stond oorspronkelijk verderop op het terrein 

van Beth Haim, maar werd verplaatst vanwege  

Boerderij De Haegh                             de uitbreiding van de Portugees-Joodse 

begraafplaats. De boerderij werd vroeger ook wel ‘Somberzicht’ genoemd, 

vanwege de ligging tussen twee begraafplaatsen. De gemeentelijke 

begraafplaats lag aan de overkant van de straat.  
                                     Portugees-Israëlitische begraafplaats Beth Haim 

Koningin Julianalaan 

We passeren links het aparte huis op nr. 2. Deze onderwijzerswoning hoorde bij de vroegere Hekmanschool 

erachter. Hij werd in 1907 gebouwd door architect E.G. Wentink Jr. uit Utrecht. Op nr. 22 de pastorie van de 

Elimkerk, die vroeger hoorde bij het militaire sectorpark, net als de kerk zelf. Het was de woning van de 

conducteur (gebouwd in 1900) die verantwoordelijk was voor het onderhoud van het geschut. De kerk was 

een loods voor de opslag van zoeklichten. Een paar huizen verder staat Karma: een van de weinige, bewaarde 

houten dijkwoningen van rond 1900. 

 

Holendrechterweg 

Verderop kom je langs de Holendrechterweg (nr. 8) weer een 17e-eeuwse boerderij tegen: Amstelbocht. Dit is 

een zgn. langhuisboerderij met uitgebouwde opkamer en kaaskelder. Amstelbocht heette rond 1800 nog 

Benningdam, genoemd naar de dam in de Bullewijk, die Jan Benningh in 1525 liet aanleggen.  

 

Ouderkerkerplas 

De Ouderkerkerplas is een recreatie- en natuurgebied, ontstaan in 

1969 door zandwinning voor de A9. Naast de diepe zandwinput is een 

ondiep gedeelte met een recreatiestrand aangelegd. Langs de oevers is 

een bescheiden natuurgebied ontstaan. De plas is een belangrijke 

overwinteringsplaats voor vogels. Die kun je vanuit een kijkhut of vanaf 

een uitzichtpunt waarnemen. Een zwaluwwand biedt in voorjaar en zomer onderdak aan een kolonie 

oeverzwaluwen. Van half april tot half oktober is de plas open voor recreatie. Ook zijn er een duikplek en een 

watersportvereniging met gelegenheid tot zeilen en surfen. De plas vriest vrijwel nooit dicht, doordat hij tot 

aan het zilte grondwater reikt. De diepste plek is 43 meter. Bij strandpaviljoen ‘Aan de Plas’ is een strand met 

speelgelegenheid met mogelijkheid om te zwemmen.  
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Etappe A  5,5 kilometer      

 

Vertrek De Poffertjessalon         06 - 22 23 69 27 

1. Met uw rug naar De Poffertjessalon gaat u linksaf (Kerkstraat).  

2. Na 65 meter gaat u rechtsaf het plein op en wandelt u met de parkeerplaats aan uw rechterzijde.  

3. U blijft de weg volgen voor 85 meter en gaat vervolgens linksaf het voetgangerspad in (Kerkstraat).  

4. Op het einde van de weg gaat u linksaf (Dorpsstraat, gaat over in Hoger Einde-Zuid).  

5. Bij de grote kruising gaat u rechtdoor (Hoger Einde-Noord, gaat over in Binnenweg).  

6. U blijft rechtdoor wandelen met de Amstel aan uw linkerzijde.  

7. Na 615 meter ziet u aan uw rechterzijde Molen De Zwaan liggen.  

8. U gaat vóór de molen rechtsaf (Molenpad).  

9. Voordat u bij het hek uitkomt gaat u rechtsaf het fietspad in en vervolgt u uw weg op Molenpad.  

10. Op het einde van het pad steekt u bij de stoplichten de weg over en wandelt u rechtdoor.  

11. Vervolgens gaat u bij de rotonde rechtsaf (Koningin Wilhelminalaan). 

12. Na 560 meter gaat u op het einde van de weg linksaf (Koningin Julianalaan, gaat over in 

Holendrechterweg).  

13. Na 820 meter gaat u bij de rotonde rechtdoor en vervolgt u uw weg op Holendrechterweg.  

14. U blijft de weg volgen voor 585 meter en nadat u de tennisvereniging bent gepasseerd gaat u bij het 

onverharde pad linksaf. Voor u linksaf gaat ziet u boerderij Kerkzicht liggen (nr. 36).  

15. Wanneer u uitkomt bij de Ouderkerkerplas gaat u linksaf, het water ligt aan uw rechterzijde.  

16. U komt uit op Middenweg en gaat hier rechtsaf. De plas ligt aan uw rechterzijde.  

17. U kunt er voor kiezen om deze weg te blijven volgen of om via de plankieren en het eiland naar 

Strandpaviljoen a/d Plas te wandelen.  

Aankomst Strandpaviljoen A/d Plas               06 - 46 41 56 83 
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Etappe B, van Strandpaviljoen a/d Plas naar De Poffertjessalon 

 

Landje van Geijsel 

Na de A9 lopen we via de Amstelweg langs het kanaal van de Veenderij 

Holendrechter- en Bullewijkerpolder. Dat is gegraven tussen 1803-1805 

als in- en uitvaartkanaal voor de veenderij. Halverwege de Amstelweg zie 

je rechts het landje van Geijsel: een ideale plek voor weidevogels. In het 

uitgeveende deel van de Holendrechter- en Bullewijkerpolder heeft 

veehouder Jan Geijsel in 1999 een ideale plek voor vogels, die net 

terugkomen uit hun overwinteringsgebieden, geschapen. Met het concept 

van Plas-Dras is er een uniek vogelparadijs ontstaan. Behalve heel veel grutto’s zijn er o.a. kemphanen, 

meerkoeten, tureluurs, wulpen, kieviten en smienten. Bij het Landje is een kijkschuur dat dienstdoet als 

bezoekerscentrum. Binnen is er op informatiepanelen van alles te zien over de vogels,  

hun uiterlijk en aantallen. Buiten is er alle ruimte om de vogels te bekijken. 

 

Voetangel 

Na het passeren van het Landje van Geijsel gaan we rechtsaf. Aan de overkant van het water ligt De 

Voetangel, een oude herberg die tot 1915 ook dienstdeed als tolhuis. Eeuwenlang lag dit tolhuis aan de 

hoofdroute van Amsterdam naar Utrecht, die via Ouderkerk en Abcoude liep. Vroeger kwamen hier alle 

trekschuiten langs die tussen Ouderkerk en Breukelen aan de Vecht voeren.  

 

De Ronde Hoep 

Aan de overkant van het riviertje de Bullewijk ligt de polder De Ronde Hoep, één van de mooiste 

veenweidegebieden van de Randstad. Hier kun je nog zien hoe in de vroege middeleeuwen het 

ontoegankelijke veenmoeras werd ontgonnen. Het typische, spinnenwebvormig slotenpatroon toont hoe het 

veen werd ontwaterd voor nieuwe landbouwgrond. De Ronde Hoep is uniek vanwege zijn bijzondere, 

ruimtelijke werking. Dat is te danken aan het feit dat er alleen aan de rand is gebouwd, de begroeiing schaars 

is en dat er geen wegen doorheen lopen.  

 

Boerderijen 

We lopen via de Holendrechterweg terug naar de 

Benninghbrug. Ondertussen passeren we 

boerderij Leerspiegel (nr. 53), een rijksmonument.  

Prachtig gelegen, deze rietgedekte boerderij van 

laat 19e -eeuwse architectuur. Voor de boerderij 

tekenen vier leilinden zich af. Hier werd in de 

middeleeuwen ook al gewoond, zo bleek uit 

archeologisch onderzoek.  

                                                                                                Boerderij Leerspiegel 

Ook aan de andere kant van het water zie je boerderijen. In een van die boerderijen was tot 1818 een Rooms-

Katholieke schuilkerk. Vanaf 1585 was het openbaar belijden van het katholieke geloof namelijk verboden. 

Dus week men uit van het centrum naar verafgelegen boerderijen. Toch dik 2 kilometer lopen vanaf het dorp! 

De schuilkerk brandde af in 1818, waarna men eindelijk naar het centrum van Ouderkerk kon verhuizen. 
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Jan Benningh 

Je steekt de Benninghbrug over en gaat dan rechtsaf langs Rondehoep Oost. Vanaf de brug zie je de 

nieuwbouwwijk Benningh. Zowel de brug als de wijk zijn vernoemd naar Jan Benningh. Benningh (ca. 1465-

1537) was de man die er in 1525 in slaagde om de eeuwenlange wateroverlast in Amstelland onder controle 

te krijgen. Na het dichtslibben van de Oude Rijn bij Katwijk rond 1100 en door de bodemdaling was de 

wateroverlast voor de bewoners van Amstelland eeuwenlang een voortdurende zorg. Dankzij Benningh werd 

door Karel V het eerste waterschap in Amstelland opgericht, dat een ring met dammen en dijken rond 

Amstelland aanlegde. De brug over de Bullewijk heet niet voor niets Benninghbrug.  

Halverwege de volgende brug staat links de 19e -eeuwse boerderij Zorg en Hoop, met fraaie topgevel en 

bijzondere daklijsten. Mooi sierhek met de naam van de boerderij. De halfronde kelderramen duiden op 

vroegere kaasmakerij. Een rijksmonument. 

 

Katholiek eiland 

Steeds meer komt de toren van de Sint Urbanuskerk 

in zicht. Direct na de Theresiastraat begon vroeger 

‘een katholiek eiland’. Naast de neogotische 

parochiekerk Sint Urbanus (Pierre Cuypers, 1867) met 

pastorie (Pierre Cuypers, 1864) verschenen 

stapsgewijs scholen, een gebouw voor de 

vrijetijdsbesteding van jonge werkenden 

(Gezellenhuis) en een rusthuis (Sint Theresia). De 

Urbanuskerk                  scholen en het rusthuis hebben inmiddels 

plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Het Gezellenhuis (ook rijksmonument) wacht op betere tijden.  

 

Kerkbrug  

Via de Kerkbrug uit 1649 kom je bij Museum Amstelland. Rechts is 

het bewaardershuis van de Portugees-Joodse begraafplaats Beth 

Haim (1614). Naast dit ‘Vegahuis’ staat het recente 

Coronelpaviljoen.  Daar kun je op een groot scherm een film zien 

over de bijzondere geschiedenis van de Portugees-Israëlitische 

Gemeente van Amsterdam en de begraafplaats.  

              Kerkbrug 
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Etappe B  6 kilometer      
 
Vertrek Strandpaviljoen A/d Plas               06 - 46 41 56 83 
 

18. Met uw rug naar Strandpaviljoen A/d Plas gaat u rechtsaf. 
19. Bij het verharde pad gaat u vervolgens linksaf (Aan de Wind). 
20. Vervolgens gaat u na 20 meter bij de eerste mogelijkheid rechtsaf en loopt u richting het water.  
21. U volgt het pad langs de Ouderkerkerplas, het water ligt aan uw rechterzijde.  
22. U blijft het pad volgen voor 1,5 kilometer met het water constant aan uw rechterzijde.  
23. Aangekomen bij het viaduct houdt u links aan en wandelt u onder het viaduct door. 
24. U wandelt rechtdoor en gaat met de bocht mee naar rechts (Amstelweg).  
25. Na 800 meter houdt u op de Y-splitsing rechts aan (Holendrechterweg).  
26. U volgt de dijk met het water aan uw linkerzijde (Holendrechterweg).  
27. Na 2,1 kilometer gaat u bij de rotonde linksaf en steekt u de Jan Benninghbrug over.  
28. Eenmaal overgestoken gaat u rechtsaf (Rondehoep Oost). Het water ligt nu aan uw rechterzijde.  
29. Op het einde van de weg ziet u aan uw linkerzijde de St. Urbanus Kerk. U steekt rechtsaf de Kerkbrug 

over en wandelt rechtdoor (Kerkstraat). 
30. Na 185 meter ligt De Poffertjessalon aan uw rechterzijde.  

 
Aankomst De Poffertjessalon         06 - 22 23 69 27  
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