Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – november 2006
Amstelland
De rivier de Amstel begint bij de samenvloeiing van Drecht en Kromme Mijdrecht, mondt uit in het IJ en is
in totaal 31 km lang. Het valt niet mee voor een Rotterdammer te moeten toegeven dat het landschap van
de Amstel er vrijwel net zo aantrekkelijk uitziet als dat van de Rotte. Eén verschil: over de Rotte vaart
slechts één pontje, en wel het veer bij Bleiswijk. Over de Amstel varen wel 4 pontjes en dat feit is mede te
danken aan de inspanningen van Groengebied Amstelland.
Dit jaar heeft dit recreatieschap twee nieuwe pontjes in de vaart gebracht. Al 10 jaar vaart nabij de
Kalfjeslaan een pont voor fietsers en voetgangers. Daar, bij uitspanning Klein Kalfje, begint onze tocht. De
Amstel is ter plaatse zo’n 80 meter breed. Veel roeiers en jachtjes. De Smient vaart van 12.00 tot 18.00
uur.
De Smient bij de kalfjeslaan.
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Het aanbod aan passagiers varieert per dag
en per uur. Langs de stille kant van de
Amstel naar Ouderkerk aan de Amstel. In
de verte achter de veenweidegebieden is
de
opdringende
stad
zichtbaar.
Melkveehouderijen. Aan de overkant
enkele fraai gerestaureerde buitenplaatsen.
In Ouderkerk langs de laat-18e-eeuwse NH
Kerk,
over
de
brug
van
de
Bullewijk.Vervolgens om polder de Ronde Hoep. De Ronde Hoep is ingekaderd door de veenriviertjes
Bullewijk, (oude) Waver en Amstel. De waaierverkaveling van deze oude veenontginning is vooral op
luchtfoto’s goed te zien. De ontginning dateert uit de 11e eeuw.
Bij uitspanning "De Voetangel" de brug over richting Abcoude voor een ommetje langs de Holendrecht.
Wederom een pontje, en wel zelfbedieningsveer de Koet. Lieflijk riviertje. Aan de overzijde biedt een
rijwielpad mogelijkheden voor tochtjes richting Amsterdam ZO. Weer terug naar de Ronde Hoep. Nu langs
de Waver. Landelijk, met veel riet en soms te smal om er te kunnen roeien. Passeren forten van Stelling
Amsterdam. Gaan fietsbrug over om met autoveer Nessersluis 3 naar de andere kant van de Amstel te
varen. Enkele kilometers naar het Noorden langs de Amstel, ter hoogte van de Nesserlaan, nemen we de
pont naar de stille kant. Ook deze pont van Groengebied Amstelland is genoemd naar een watervogel: de
Fuut. Vaartijden: 12.00 - 18.00 uur.
Terug in Ouderkerk aan de Amstel bekijken we het pontje de Jan Coevert. Deze vaart uitsluitend op
zondagen. Nu langs de drukke kant van de Amstel naar ons startpunt. Een tocht van bij elkaar 30 km.
Groengebied Amstelland heeft een fraaie fietsklapper uitgegeven, met tochtjes langs Amstel, Ronde Hoep,
Gaasp en Gein.
Verdere informatie: 020-4965656. Of: www.recreatienoordholland.nl

