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Start bij Burgemeester Boersweg in Amstelveen (Noord-Holland) en ga westwaarts 

Ga na 2 meter op de kruising linksaf, naam blijft Burgemeester Boersweg 

Ga na 52 meter bij het kruispunt linksaf naar Langs de Akker & naar knooppunt 67 @ 
Ga na 713 meter bij knooppunt 67 linksaf naar knooppunt 61 @ 
Ga na 1 5 km. bil knooppunt 61 schuin links naar knooppunt 62. @ 
Ga na 582 meter bij knooppunt 62 rechtsaf richting knooppunt 69. @ 
Kom na 194 meter bij Historisch Museum, Kerkstraat 3, Ouderkerk aan den Anictel in 

Ouderkerk aan de Amstel (Ouder-Arnstel) @ 
Ga na 3 2 km. bij knooppunt 69 rechtdoor naar knooppunt 70. @ 
Onderweg Gemaal De Ronde Hoep (Waver 47) a)& 
Ga na 1 3 km bij knooppunt 70 rechtdoor naar knooppunt 2. @ 
Ga na 3.0 km. bij knooppunt 2 linksaf naar knooppunt 49 @ 
Ga na 26 meter bij knooppunt 49 rechtsaf naar knooppunt 1. 

Ga na 2.3 km. bij knooppunt 1 rechtdoor naar knooppunt 39 

Ga na 639 meter bij knooppunt 39 rechtsaf richting knooppunt 29 & richting veerpont. @e) 
Ga na 29 meter b ~ j  kade rechtdoor naar veerpont over de Arnstel rn 

De Ronde Venen (Utrecht) & naar knooppunt 29. @ 
Ga na 72 meter bij kade rechtsaf naar knooppunt 68. @ 
Ga na 2 7 km bij knooppunt 68 rechtsaf naar knooppunt 67. @ 
Ga na 2.4 km. bij knooppunt 67 Iinksaf naar Langs de Akker. 

Ga na 681 meter bij de T-splitsing rechtsaf naar Krrjgsman. 

Ga na 217 meter op de kruising linksaf naar Kruitmolen 

Ga na 62 meter bij het kruispunt I~nksaf naar Burgemeester Boersweg. 

Ga na 154 meter op de kruising linksaf, naam blijft Burgemeester Boersweg 

Kom na 2 meter bij het eindpunt van uw route. 

Disclaimer 
Deze roiile en de iriho~id van deze roule.PDF is mei de groolst mogel~jke zorgvuldigheid saniengesteld Omdat hel Nederlandse (fietsjwegenner continu verandert. 
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Een vleugje historie 
Amstelland is het gebied langs de rivier de Amstel 
(naar Aerne-stelle, een oud-Nederlands woord voor 
'waterachtig gebied'). In de Middeleeuwen werd het 
gebied in cultuur gebracht. De oudste nederzetting is 
het huidige dorp Ouderkerk aan de Amstel dat dateert 
uit de 1 l e  eeuw. In de loop der tijd begon de bevolking 
vanaf de rivier het veen af te graven: de afgestoken 
grond werd tot turf verwerkt en als brandstof gebruikt. 
Zo ontstond waarschijnlijk rond het begin van de 1 3e 
eeuw in  het veengebied ten westen van Ouderkerk het 
veenwerkersgehucht Amstelveen. 

Door de aanleg van een dam in de monding van de rivier 
ontwikkelde zich in het noordelijk deel van Nieuwer- 
Amstel het handels- en vissersdorpje Amstelredam, dat 
rond 1300 stadsrechten verwierf. Het gehucht groeide 
uit tot het stadje Amsteldam. dat door zljn ligging aan de 
Zuiderzee steeds belangrijker werd. 

Het gebied Amstel werd gesplrtst in Ouder-Amstel 
(rechteroever) en Nieuwer-Amstel (linkeroever). 
Amsterdam splitste zich ook af en werd een zelfstandige 
stad Uit deze kleine nederzetting groeide de grote stad 
die in de loop der eeuwen de hele omgeving is gaan 
domineren Ten tijde van het Koninkrijk Holland was 
Amstelland de naam van het departement 

@ Historisch Museum Ouder-Amstel 
Het museum bevindt zich in de historische kern 
van de gemeente Ouder-Amstel, het dorp Ouderkerk 
aan de Amstel. Het museum is gevestigd in oude 
diaconiehuisjes, in het schilderachtige centrum van de 
oudste plaats in Amstelland Het biedt een overzicht van 
de boeiende geschiedenis van de regio. Oude kaarten, 
modellen, gebruiksvoorwerpen en foto's vertellen het 
verhaal. Een grote nadruk ligt op de strijd met het water 
en tegen Utrechters die hier, omstreeks de 80-jarige 
oorlog. illegaal hun water probeerden te lozen. 

*".................................... 
i @Gemaal De Ronde Hoep 
i In de polder de Ronde Hoep staat e& 
i c u t t u ~ i s t o t i s c h  gemaal uit 1 91 3. Het gemaal is i 
i geheel gerestaureerd en gratis te bezoeken op de i 
i zaterdag van & maand m bijzondere dagen. i 
i Voor kinderen erg leuk, want de vrijwilligers leqgen i 
i a l k  uit m laten a l k  zien. Het gemaal reguleert i 
i het waterpeil in De Ronde H-, ook wei genoemd i 
i de Rijke WW m opmi wenweidepolder en 
i ctittcgebttd met laag liggend grasland en koeien i 
i en vrij uitzicht op hoge nieuwlbww aan de horizon. i 
i In 2020 geiden afwijkende openingstijden i.v.m. i 
i 'Corona'. Kijk dus vooraf even op de website 

@ Kruitmolen 
De buskruitmolen werd op deze plek in 171 8 gesticht. 
In 1782 ontplofte de molen waarna een nieuwe 
fabriek met bijgebouwen werd gebouwd. Het complex 
omvat een laboratorium. loodsen, een blustoren, en 
dienstwoningen. Het is een zeldzaam voorbeeld van een 
achttiende-eeuwse kruitfabriek met negentiende-eeuwse 
aanpassingen. Momenteel zijn er onder meer enkele 
winkels en een restaurant gevestigd 


