RIVIER DE AMSTEL
In 1000 na Chr. betekende Aemstelle: Aeme = natuurlijke waterloop en
Stelle = dijk/plek/plaats, of hooggelegen plaats aan het water.
De Amstel (Naar Aeme-stelle, een Oudnederlands woord voor "waterachtig gebied")
Het was een woest en onbegaanbaar landschap dat voortdurend in beweging was.
Nog steeds is de Amstel niet overal even breed (50-160 meter).
Stroomrichting is van zuid naar noord om in het IJ uit te monden.
De Amstel is een natuurlijke waterweg in het zuiden van Noord-Holland die al vanaf de
middeleeuwen voortdurend is aangepast ten behoeve van het goederen/personenvervoer over
water. Ook is er een samenhang op de westoever i.v.m. het voormalige jaagpad.
In de 17e eeuw aangepast ten behoeve van de trekvaartroute naar Gouda. In 1824 is de
vaarweg opnieuw verbeterd en verruimd/gekanaliseerd.
De laatste keer in midden 20e eeuw werden de Amsteldijken weer verhoogd en verzwaard.
Anno 2008 beheert het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (1997)
(uitvoering bij Waternet) nu het gebied.
De Amstel en de Bullewijk, waartussen Ouderkerk gelegen is, zijn van oorsprong
afwateringsstroompjes in de uitgestrekte veengebieden.
Op de oevers hiervan is al bij het begin van de jaartelling bewoning aanwezig, die echter rond
de vierde eeuw weer is verdwenen.
Door getijdenwerking werd er zeeklei op de oevers afgezet, in de middeleeuwen kwam hier
opnieuw bewoning, werd het achterliggende land opnieuw ontgonnen. Zo ontstond de eerste
lintbebouwing.
De oorspronkelijke Amstel begon bij de samenvloeiing van de Drecht en de kromme
Mijdrecht, iets ten zuiden van Uithoorn.
Door kanalisatie en aanleg van het Amstel-Drechtkanaal is deze oorspronkelijke loop minder
duidelijk zichtbaar.
Een deel van wat oorspronkelijk de Amstel werd genoemd is nu eigenlijk onderdeel van het
Amstel-Drechtkanaal. Dit kanaal begint bij de samenkomst van de Drecht en het Aarkanaal
iets ten noordwesten van Nieuwveen en loopt tot aan Ouderkerk aan de Amstel waar het
riviertje de Bullewijk er in uitmondt. Vanaf daar heet het water officieel nog steeds Amstel.
Het deel van het Aarkanaal tot de Bullewijk is 18,5 km lang, vanaf daar tot de monding meet
de rivier 12,5 km.

