
Een sterk Amstelland!
We hebben kunnen genieten van een lange nazomer  maar 
uiteindelijk zijn we toch in de winter beland met in november 
al de  eerste vorst. Een mooie tijd om terug en natuurlijk ook 
vooruit te kijken.
Het 10 jarig jubileum is uitbundig gevierd met een zeer 
succesvolle Amstellanddag,  de Kunstroute en de proef met 
de bootdienst.
Na 30 september zijn de panelen van de kunstroute gelukkig 
niet verloren gegaan. Het merendeel van de Amsterdamse 
panelen staat op de werf van de Gemeente Amsterdam te 
wachten op een plaatsje in het Amstelpark. De overige zijn 
verdeeld tussen de historische verenigingen van Ouderkerk 
en Amstelveen. Een drietal kon op locatie blijven. 
De bootdienst heeft veel bezoekers getrokken en is uitvoerig 
geëvalueerd, mede op basis van de inbreng van gebruikers. 
Over hoe verder leest u elders in deze  nieuwsbrief.
Afgelopen jaar en nog steeds bestaat er de bedreiging van 
bebouwing in het groen, met name gericht op de volkstuinen 
zoals Amstelglorie. Die dreiging is nog niet van de baan. Ook  
sluipende bebouwing vindt  plaats, bijv. in de Middelpolder. 
In 2018 zullen dijkversterkingen worden uitgevoerd langs  
de Amstel, vanaf de Riekermolen tot in Ouderkerk . SBA 
heeft zitting in de klankbordgroep en richt zich vooral op 
de belangen van natuur en landschap. Wij houden u op de 
hoogte via de website.

Over de toekomst is geschreven in het rapport “Bloeiend 
Amstelland” door de Wetenschapswinkel Wageningen, dat 
op 27 oktober aan SBA is aangeboden. De belangrijkste 
aanbeveling is:
“Amstelland heeft meer betrokkenheid van burgers en 
bedrijven nodig voor een duurzame toekomst”  
Dit versterkt de planologische bescherming en is belangrijk 
voor een vitale gebiedseconomie gebaseerd op de 

landschapswaarden. Met alle betrokken organisaties (13) in 
Amstelland hebben we afgesproken  dat we onze handen 
ineen slaan. Ook hierover leest u meer elders in deze 
nieuwsbrief.
Als SBA zetten we in ieder geval in op grotere betrokkenheid 
van bewoners, recreanten en bedrijven. Het huidige aantal 
beschermers is 1500. Dit klinkt redelijk maar op een 
metropoolregio van 1 miljoen is dit niets. Laten we inzetten  
op 15.000 beschermers in 2018.
We roepen hierbij alle beschermers op om uw naasten, 
buren, vrienden, bedrijf  of anderszins te verbinden met de 
bescherming van Amstelland. Voor minimaal €10 bent u al 
beschermer en staat de toekomst van Amstelland een stuk 
steviger. 
Geef u op via de website, info@beschermersamstelland.nl of 
via Antwoordnummer 805, 1190 VB Ouderkerk a/d Amstel. 
Het helpt onze ledenadministratie enorm als u daarbij 
toestemming voor een automatische machtiging afgeeft. Dit 
geldt overigens ook voor huidige beschermers, die dit nog 
niet hebben gedaan.  
In 2017 zullen er verschillende acties volgen om het aantal 
beschermers te vergroten. Ook blijven wij u op de hoogte 
stellen van actualiteiten in het gebied. En de Amstellanddag 
op 4 juni 2017 kunt u alvast noteren.

Prettige Feestdagen en een mooi en sterk Amstelland 
toegewenst voor 2017 en later.

Proef bootdienst Amsterdam - Ouderkerk v.v. 
geslaagd

De bootdienst die afgelopen zomer op initiatief van de Stichting 
Beschermers Amstelland heeft proefgevaren tussen Amsterdam 
en Ouderkerk is een succes geworden. Dat is gebleken uit de 
evaluatie van de proef die afgelopen week met de subsidiegevers, 
waaronder  de Stadsregio Amsterdam,is besproken. 
De boot heeft gevaren tijdens de Amstellanddag op 5 juni en 
op twee weekenden in juli en augustus.In totaal hebben er  930 
mensen meegevaren. Rederij Aemstelland had twee boten 
ingezet die in totaal 6 retour vaarten hebben gemaakt. Op 
sommige momenten was het zo druk dat er helaas mensen op de 
steiger moesten achterblijven. 
Er waren tussenstops bij ‘t Huis aan de Amstel, Klein Kalfje en 
Westeramstel, maar de meeste passagiers stapten op bij de 
Hermitage in Amsterdam of de haven in Ouderkerk en maakten 
een retourvaart.
De evaluatie, onder meer aan de hand van een enquête onder 
passagiers, leverde een aantal belangrijke inzichten op. Er blijkt 
flinke belangstelling voor een bootdienst, vooral onder de wat 
oudere bewoners van Amsterdam en Amstelland. Wat zij vooral 
waarderen is de rust, ontspannen sfeer en de mogelijkheid om 
Amstelland vanaf het water te beleven. Daarnaast werd de 
aanwezigheid van de gidsen, die door Waternet gesponsord 
waren, zeer gewaardeerd. Het  belangrijkste verbeterpunt dat 
genoemd werd is  de mogelijkheid om on-line te reserveren, zodat 
je vooraf zeker bent van een zitplaats.
De Stichting gaat nu bekijken of de proef voldoende basis is  
om de bootdienst bedrijfsmatig te gaan exploiteren, zo mogelijk 
in combinatie met andere initiatieven zoals de Greenline. De 
Stichting gaat de komende tijd zijn best doen om initiatieven 
te ondersteunen en te bundelen, maar uiteindelijk zullen de 
ondernemers het verder moeten ontwikkelen.

Rik Verdenius, vrjwilliger bij SBA

Greenline
The most flexible excursion to the Green side of Amsterdam.
Door Jan Schake van de Amsteltuin en enkele andere 
initiatiefnemers wordt momenteel gewerkt aan een Greenline, 
een busdienst tussen Amsterdam, Ouderkerk, en Amstelveen 
en v.v. Het doel ervan is Amsterdamse toeristen een flexibele 
excursie te bieden waarmee zij het authentieke Amstelland 
kunnen beleven. De aantrekkelijkheid zit in de activiteiten op de 
diverse tussenstops. Er wordt een on-line reserveringssyteem 
ontwikkeld in plaats van het aanvankelijk beoogde  hop-on-hop-
off vervoer. Eind maart tot eind oktober 2017 gaat de Greenline 
dagelijks rijden, met een frequentie van 45 minuten tot een uur. 
Onderweg zijn 11 halten voorzien waarbij ondernemers zorgen 
voor een aantrekkelijk aanbod. Halten zijn er ondermeer bij de 
Riekermolen, Ouderkerk, Amsteltuin, Stadshart Amstelveen en 
het Amsterdamse Bos. Bij de ondernemers langs de route bestaat 
grote  belangstelling, zo bleek op een meeting van Greenline 
op 24 november jl. waarbij ook het type bus (je), die zal worden 
gereden door Oostelrijk Toeringcars BV, werd gepresenteerd.  
Meer info: www. greenline.amsterdam

Platform Amstelgoed

De ondernemerswerkgroep van SBA ’Ontdek Amstelland’ gaat 
zelfstandig verder onder de naam:
Amstelgoed, laat je meevoeren naar al het goede wat de Amstel 
te bieden heeft.
Het nieuw opgerichte ‘Platform Amstelgoed’ is bedoeld om 
de ondernemers langs de Amstel te verbinden. Door als 
ondernemers de handen in één te slaan in een gezamenlijke 
promotie, vergroten we de bekendheid en de aantrekkingskracht 
van het gebied. Het doel van de werkgroep van SBA was om tot 
een zelfstandige organisatie van ondernemers te komen en dit 
moment is nu aangebroken.
De Stichting Beschermers Amstelland vormt een essentiële 
partner om de natuur- en landschapswaarden van de Groene 
Long te borgen in relatie tot een duurzame gebiedseconomie. 
Het Platform Amstelgoed onderschrijft dit doel.
Amstelgoed heeft de ambitie ondernemingen, programma’s, 
activiteiten en initiatieven in het Amstelland te verbinden om 
zo de bekendheid en aantrekkelijkheid van het Amstelland te 
vergroten. Naast het Amstelland als cultuur- en recreatieve, 
toeristische bestemming zal het merk Amstelgoed ook worden 
vormgegeven, geladen en gezamenlijk worden uitgedragen in 
producten en ambachten waar iedereen in het gebied trots op is. 
Streekproducten met het label ‘Amstelgoed’ vertellen het verhaal 
van het Amstelland en zijn zo een tastbaar visitekaartje.
Het plan om het Amstelland door middel van een gezamenlijke 
aanpak op de kaart te zetten is doorgedrongen tot de 10 beste 
ideeën van Holland Call 2016: het innovatieprogramma van de 
provincie Noord-Holland, waarmee een succesvol programma 
voor de cultuur-toeristische sector wordt gecreëerd. Ga naar www.
hollandcall.nl en stem op ‘Proef-Lokaal in het Amstelland’. 
In de komende maanden wordt het Platform Amstelgoed verder 
ingericht.  Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen of 
hier actief aan bijdragen: stuur een mail naar info@amstelgoed.nl

Gert Lutke Schipholt
voorzitter Platform Amstelgoed/bestuurslid SBA

Dave Kiwi 

woont in het Amsterdamse gedeelte 
van Amstelland en fietst in zijn vrije 
tijd met veel plezier veelvuldig door 
dit gevarieerde landschap. Dave 
is getrouwd met Linda en samen 
met hun honden, katten, kippen, 
konijnen en eenden genieten zij 
volop van het Amstellandse leven 

Hans Buijze

Als kind opgroeiende in Zeeland heb 
ik de vernietiging meegemaakt van 
een uniek landschap. Het weerloze 
beschikbare landschap moest wijken 
voor industrie en infrastructuur. Je 
realiseerde je pas achteraf wat een 
verlies dat is.
Nu inmiddels gepensioneerd na een 

op hun kleine boerderij. Zakelijk is hij oprichter van Sparked, een 
adviesorganisatie die haar klanten helpt effectiever te werken 
door de inzet van Microsoft technologie. Binnen Sparked is Dave 
verantwoordelijk voor klanten en projecten in het publieke domein.

Nieuwe Bestuursleden

lange loopbaan in het onderwijs heb ik hopelijk genoeg tijd en 
energie om te voorkomen dat dit ook gebeurt met ons Amstelland.
Een bijdrage leveren om het landschap en de mensen en de 
dieren die erin leven ietsje minder weerloos maken is mijn 
voornaamste motivatie om secretaris te worden in het bestuur van 
de SBA. En verder heb ik nog talloze andere bezigheden. www.beschermersamstelland.nl

Op naar 15.000 Beschermers.

© Henk Keizer

Deze nieuwsbrief is geproduceerd door Stichting Beschermers 
Amstelland. 
Voor meer informatie of aanmelding nieuwe beschermers 
www.beschermersamstelland.nl

Renske Peters
Voorzitter Stichting
Beschermers Amstelland

Decemberaanbieding 2016 
Stichting Beschermers Amstelland biedt 
bestaande en nieuwe beschermers een 
exclusief pakket aan bestaande uit de 
Atlas Amstelland, de geschiedenis van de 
Bovenkerkerpolder en de QR-fietsroute.
Voor slechts €25 is het pakket te ontvangen. 
Maakt u een nieuwe beschermer lid dan 
kan dat voor €35. De nieuwe  beschermer 
ontvangt dan ook het Amstellandpakket.

Een goede tip als cadeau, 
te bestellen via de website:
www.beschermersamstelland.nl of
info@beschermersamstelland.nl

Gezocht: nieuwe beschermers !

Amstelland Winter 2016
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Vogelbescherming actief in Amstelland. Waarom?
Amstelland is een van beste weidevogelgebieden van Nederland. 
Grutto, tureluur, kievit en scholekster broeden daar al decennia 
lang op de kruidenrijke graslanden vol met bloemen en 
insecten. Vogelbescherming Nederland is actief betrokken bij de 
ontwikkeling van zuivelproducten van bloemrijke graslanden in 
drie gebieden: Terschelling, Polder Mastenbroek bij Zwolle en 
Amstelland. In 2014 is de eerste ‘Red de Rijke weide kaas’ op de 
markt gekomen uit polder Mastenbroek. Ook zijn we betrokken bij 
het initiatief WeideWeelde in Overijssel en Friesland, die zuivel op 
de markt brengen gekoppeld  aan weidevogelbeheer.
 
Wat wil je bereiken? En met welke strategie?
We willen bereiken dat in Amstelland deze kruidenrijke 
weilanden ook in de toekomst behouden blijven als een 
succesvol broedgebied. Dit streven we na met twee sporen: het 
voedselspoor en het grondspoor. Het voedselspoor betreft de 
ontwikkeling van streekproducten die zorgen dat de lokale boeren 
een financiële vergoeding ontvangen voor hun extra inzet voor de 
weidevogels,  ‘natuurinclusief boeren’.  
Het grondspoor heeft als doel om met hulp van particuliere 
investeerders en in overleg met de gebruikers, grond in eigendom 
te krijgen en als kruidenrijk weidevogelgrasland in gebruik te 
geven aan lokale boeren. Hiervoor is de stichting Duurzaam 
Agrarisch Natuurbeheer (DAN) in 2016 opgericht  waar ANV De 
Amstel, Beschermers Amstelland, Landschap Noord-Holland en 
Vogelbescherming Nederland in deelnemen.    

Amstelland breed overleg 
Op 27 oktober kwamen dertien (!) organisaties op de buitenplaats 
Wester-Amstel bijeen. De organisaties houden zich  alle vanuit 
hun eigen invalshoek met het beschermen van Amstelland bezig. 
De reden was om met elkaar te verkennen of we meer samen 
kunnen optrekken. Dat is ook nodig want er gebeurt veel in 
Amstelland en  de druk op het landschap neemt toe.

Op diezelfde bijeenkomst werd ook het rapport “Bloeiend 
Amstelland” aan de voorzitter van SBA aangeboden, opgesteld 
door de Wetenschapswinkel van Wageningen University 
& Research. Dit rapport geeft een goede basis om met de 
organisaties een gezamenlijke koers uit te zetten.

Bericht uit een Amstellandse moestuin 

Vandaag sta ik te spitten. Het is late herfst en de grond moet 
winterklaar. Het evenwicht tussen het werken met het hoofd en de 
noodzakelijke lichaamsbeweging vraagt ook dringend om actie. 
Het in de grond steken van de schep is heerlijk, omdraaien en 
hup alles eronder. Een fijn ritme in een prachtige omgeving. 

Ver boven de tuin en het weiland cirkelt  de familie buizerd; ik 
hoor hun wat klagende hoge geluid. De ganzen op het land en 
soms de ooievaar. De eksters, de gaai, de koolmeesjes en het 
roodborstje vlak bij me wachtend op de omgekeerde aarde en alle 
verrukkelijkheden die er dan boven komen.  Zonder te hoeven 
kijken weet ik waar ze zitten of vliegen. Maar dan: een ijselijke 
kreet!  Eén die ik niet ken; wat kan dat nu zijn?

Ik kom overeind en kijk om me heen. Uit het weiland naast me 
komt langzaam iets grijs omhoog. De traagheid van een reiger? 
Nee, dat is het niet. Het is ook kleiner. Het is wel een vogel en 
er hangt iets onder aan. Met moeite maakt het hoogte en komt 
in mijn richting. Een prachtige blauwgrijze kleur. Ondertussen 
neemt de heisa in de tuin opvallend toe. Eksters krijsen, de merel 
geeft zijn paniek riedel en de katten van de buurman sprinten 
de bomen in; ze denken  iets te kunnen grijpen. Als de grijze 
beweging eenmaal dicht bij mij is,  ben ik verbluft. Zo’n prachtige 
voorstelling op ooghoogte is zeldzaam. Recht voor me vliegt 
een sperwer  - vleugels uitgestrekt recht omhoog die met alle 
moeite een konijntje verplaatst naar zijn eetplek in de rode beuk 

verderop. De ijselijke schreeuw die ik hoorde, was de doodsangst 
kreet van het konijntje.

Even later is de rust weergekeerd. Ik besluit een ander fototoestel 
met statief  te kopen en pak mijn schep weer op.

Marjolein 

Hoe stimuleert Vogelbescherming projecten?
Zuivel.NL is de Nederlandse ketenorganisatie van de zuivelsector. 
Voor het project ‘AmstelNatuurZuivel’ is een subsidie toegekend 
voor het ontwikkelen en vermarkten van zuivelproducten voor 
Amsterdam en omstreken met als doel het behoud van de 
weidevogels. Daarnaast is op initiatief van Vogelbescherming een 
prijsvraag uitgeschreven: ‘Amstelland Natuurlijk Culinair’ voor het 
mooiste en meest natuurvriendelijke streekproduct, zie voor meer 
informatie www.Vogelbescherming/prijsvraagAmstelland.nl. De 
winnaar ontvangt €15.000 om zijn product verder te ontwikkelen. 
De deadline is 27 januari 2017.   
 
Wat zijn jullie ervaringen in andere gebieden? 
Persoonlijk heb ik veel inspiratie opgedaan in de VS in de 
stedelijke regio van Seattle  waar bijvoorbeeld consumenten een 
supermarkt hebben opgezet die zich richt op voedsel van boeren 
uit de directe omgeving omdat die dreigde te verdwijnen door 
stedelijke ontwikkelingen.
De ervaring van Vogelbescherming met de combinatie tussen 
producten en natuurbehoud is nog pril. Maar met de kaas uit 
polder Mastenbroek en van Terschelling zijn we al succesvol, 
ook met WeideWeelde gaat het de goede kant op. Uiteindelijk 
verwachten we dat met deze producten consumenten direct 
bijdragen aan natuurbehoud.
 
Wat verwacht je van SBA? Wat voor samenwerking zie je met 
de lokale organisaties?
Samenwerking is de sleutel tot succes van de ontwikkeling 
en het behoud van een bijzonder gebied. Boeren, burgers, 
ondernemers, gemeenten, natuurorganisaties en de provincie 
Noord-Holland alle zijn nodig voor het behoud van Amstelland. 
Zonder de Stichting Beschermers Amstelland bereik je niet dat 
organisaties met elkaar samenwerken. Een landelijke organisatie 
als Vogelbescherming kan hierbij helpen, maar de kracht zit bij de 
lokale ondernemers en burgers. 
 
Hoe ziet je ideale Amstelland eruit?
Een prachtig open bloem- en kruidenrijk weidevogellandschap 
beheerd door boeren met in het voorjaar diverse plasdras locaties 
en waar pas gemaaid wordt als de weidevogelkuikens vliegvlug 
zijn. Bewoners van Amsterdam en Amstelveen die komen fietsen 
en hardlopen in het gebied, genietend van de mooie vergezichten 
en de roepende weidevogels en bijzondere streekproducten 
mee naar huis nemen. Schoolklassen die komen kijken in het 
educatiecentrum van de lokale zuivelfabriek ‘AmstelNatuurZuivel’ 
en die zo leren hoe melk, kaas en yoghurt wordt gemaakt. Vanaf 
het dak  kijken de kinderen  met verrekijkers naar de koeien en de 
jonge grutto’s in de weilanden.

Een laatste boodschap?
Als je mee wil helpen aan de ontwikkeling van 
‘AmstelNatuurZuivel’ neem contact op met Beschermers 
Amstelland of Vogelbescherming Nederland, 
via info@beschermersamstelland.nl.

De conclusie van het rapport is duidelijk:Amstelland, de groene 
long van Amsterdam, heeft meer betrokkenheid nodig van burgers 
en bedrijven voor een duurzame toekomst

Amstelland is geliefd bij de stedelijke recreanten uit Amsterdam 
en Amstelveen en omgeving. Horeca- en recreatieondernemers 
onderstrepen het belang van het mooie landschap. Alleen een 
uitgesproken commitment van burgers en bedrijven ontbreekt. Dit 
is nodig om een sterke planologische bescherming te legitimeren. 
Dit geldt ook voor ondersteuning van het landschapsbeheer dat 
voor een groot deel door boeren wordt gedaan. Het voortbestaan 
van de landbouw en het beheer van het landschap in Amstelland 
zijn cruciaal voor het behoud van een mooi Amstelland. De 
toekomst ziet er voor veel boeren niet gunstig uit. Er zijn kansen 
voor streekproducten en voor verbrede boerenbedrijven die zich 
niet alleen richten op voedselproductie maar ook op bijvoorbeeld 
recreatie, zorg en landschapsbeheer en weidevogelbeheer. 
Burgers en bedrijven kunnen hier ondersteuning aan geven 
door het stimuleren en afnemen van streekproducten zodat de 
economie van het gebied wordt versterkt. Een goed merkverhaal 
en meer samenwerking in het gebied is nodig .

Met de organisaties is afgesproken om tot een 
gemeenschappelijke aanpak te gaan komen. De kernwaarden: 
Rust, Ruimte, Natuur en Cultuurhistorie van Amstelland zijn voor 
alle belangrijk.
Er zijn vijf groepjes ingesteld over:

  1) toekomst landbouw en biodiversiteit
  2) toekomst toerisme en recreatie
  3) planologie
  4) burgerbetrokkenheid
  5) de druk op de Middelpolder, voorbeeld van sluipende 
      verstedelijking

Deze vijf groepjes komen met deelrapportages. Op 2 februari 
wordt  de oogst uitmondend in een kort duidelijk actieplan 
besproken. Wij houden u op de hoogte.

Het rapport “Bloeiend Amstelland” is te downloaden op onze 
website.

Wageningen UR (University & Research centre) ondersteunt met de 
Wetenschaps winkel maatschappelijke organisaties als verenigingen, 
actiegroepen en belangen organisaties. Deze kunnen bij ons terecht  
met onderzoeksvragen die een maatschappelijk doel dienen.  
Samen met studenten, onderzoekers en maatschappelijke groepen  
maken wij inspirerende onderzoeksprojecten mogelijk.

Wageningen UR, Wetenschapswinkel
Postbus 9101
6700 HB Wageningen
T (0317) 48 39 08
E wetenschapswinkel@wur.nl

www.wageningenUR.nl/wetenschapswinkel
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Judith Westerink, Raymond Schrijver, Michelle Steggerda en Desiree van der Heide
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Vogelbescherming is op zoek naar het mooiste en 
meest natuurvriendelijke streekproduct uit 
Amstelland! Amstelland is een bijzonder gebied met 
veel bloemrijke weides, waar boeren goed zorgen voor 
weidevogels. Dit bloem- en kruidenrijke gras biedt 
zowel een mooi landschap als kwalitatief hoogstaande 
producten, zoals melk en vlees. Wie daarvan een 
culinair hoogstaand streekproduct weet te maken, 
wint de prijsvraag! 
 

Wat kun je winnen? 
15.000 euro om te besteden aan de verdere 

ontwikkeling, productie of marketing van het ingediende 
productidee. 

 

Hoe doe je mee?  
Stuur je eerste productidee voor 14 november 2016 naar: 

PrijsvraagAmstelland@Vogelbescherming.nl 

Definitieve ideeën moeten binnen zijn op 27 januari 2017.  
 

Kijk op 
www.vogelbescherming.nl/prijsvraagamstelland 
voor meer info. 
  
 

Doe mee en win € 15.000! 

Kijk op: 
www.vogelbescherming.nl/prijsvraagamstelland 
 

Vogelbescherming Nederland en Amstelland
Een interview met Carleen Weebers, projectleider Amstelland 
en projectmanager weidevogels. Naast Carleen  zijn Floor 
Koorndreef en Kees de Pater vanuit Vogelbescherming Nederland 
actief betrokken bij Amstelland. 

v.l.n.r. Floor, Kees, Carleen.
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de markt brengen gekoppeld  aan weidevogelbeheer.
 
Wat wil je bereiken? En met welke strategie?
We willen bereiken dat in Amstelland deze kruidenrijke 
weilanden ook in de toekomst behouden blijven als een 
succesvol broedgebied. Dit streven we na met twee sporen: het 
voedselspoor en het grondspoor. Het voedselspoor betreft de 
ontwikkeling van streekproducten die zorgen dat de lokale boeren 
een financiële vergoeding ontvangen voor hun extra inzet voor de 
weidevogels,  ‘natuurinclusief boeren’.  
Het grondspoor heeft als doel om met hulp van particuliere 
investeerders en in overleg met de gebruikers, grond in eigendom 
te krijgen en als kruidenrijk weidevogelgrasland in gebruik te 
geven aan lokale boeren. Hiervoor is de stichting Duurzaam 
Agrarisch Natuurbeheer (DAN) in 2016 opgericht  waar ANV De 
Amstel, Beschermers Amstelland, Landschap Noord-Holland en 
Vogelbescherming Nederland in deelnemen.    

Amstelland breed overleg 
Op 27 oktober kwamen dertien (!) organisaties op de buitenplaats 
Wester-Amstel bijeen. De organisaties houden zich  alle vanuit 
hun eigen invalshoek met het beschermen van Amstelland bezig. 
De reden was om met elkaar te verkennen of we meer samen 
kunnen optrekken. Dat is ook nodig want er gebeurt veel in 
Amstelland en  de druk op het landschap neemt toe.

Op diezelfde bijeenkomst werd ook het rapport “Bloeiend 
Amstelland” aan de voorzitter van SBA aangeboden, opgesteld 
door de Wetenschapswinkel van Wageningen University 
& Research. Dit rapport geeft een goede basis om met de 
organisaties een gezamenlijke koers uit te zetten.

Bericht uit een Amstellandse moestuin 

Vandaag sta ik te spitten. Het is late herfst en de grond moet 
winterklaar. Het evenwicht tussen het werken met het hoofd en de 
noodzakelijke lichaamsbeweging vraagt ook dringend om actie. 
Het in de grond steken van de schep is heerlijk, omdraaien en 
hup alles eronder. Een fijn ritme in een prachtige omgeving. 

Ver boven de tuin en het weiland cirkelt  de familie buizerd; ik 
hoor hun wat klagende hoge geluid. De ganzen op het land en 
soms de ooievaar. De eksters, de gaai, de koolmeesjes en het 
roodborstje vlak bij me wachtend op de omgekeerde aarde en alle 
verrukkelijkheden die er dan boven komen.  Zonder te hoeven 
kijken weet ik waar ze zitten of vliegen. Maar dan: een ijselijke 
kreet!  Eén die ik niet ken; wat kan dat nu zijn?

Ik kom overeind en kijk om me heen. Uit het weiland naast me 
komt langzaam iets grijs omhoog. De traagheid van een reiger? 
Nee, dat is het niet. Het is ook kleiner. Het is wel een vogel en 
er hangt iets onder aan. Met moeite maakt het hoogte en komt 
in mijn richting. Een prachtige blauwgrijze kleur. Ondertussen 
neemt de heisa in de tuin opvallend toe. Eksters krijsen, de merel 
geeft zijn paniek riedel en de katten van de buurman sprinten 
de bomen in; ze denken  iets te kunnen grijpen. Als de grijze 
beweging eenmaal dicht bij mij is,  ben ik verbluft. Zo’n prachtige 
voorstelling op ooghoogte is zeldzaam. Recht voor me vliegt 
een sperwer  - vleugels uitgestrekt recht omhoog die met alle 
moeite een konijntje verplaatst naar zijn eetplek in de rode beuk 

verderop. De ijselijke schreeuw die ik hoorde, was de doodsangst 
kreet van het konijntje.

Even later is de rust weergekeerd. Ik besluit een ander fototoestel 
met statief  te kopen en pak mijn schep weer op.

Marjolein 

Hoe stimuleert Vogelbescherming projecten?
Zuivel.NL is de Nederlandse ketenorganisatie van de zuivelsector. 
Voor het project ‘AmstelNatuurZuivel’ is een subsidie toegekend 
voor het ontwikkelen en vermarkten van zuivelproducten voor 
Amsterdam en omstreken met als doel het behoud van de 
weidevogels. Daarnaast is op initiatief van Vogelbescherming een 
prijsvraag uitgeschreven: ‘Amstelland Natuurlijk Culinair’ voor het 
mooiste en meest natuurvriendelijke streekproduct, zie voor meer 
informatie www.Vogelbescherming/prijsvraagAmstelland.nl. De 
winnaar ontvangt €15.000 om zijn product verder te ontwikkelen. 
De deadline is 27 januari 2017.   
 
Wat zijn jullie ervaringen in andere gebieden? 
Persoonlijk heb ik veel inspiratie opgedaan in de VS in de 
stedelijke regio van Seattle  waar bijvoorbeeld consumenten een 
supermarkt hebben opgezet die zich richt op voedsel van boeren 
uit de directe omgeving omdat die dreigde te verdwijnen door 
stedelijke ontwikkelingen.
De ervaring van Vogelbescherming met de combinatie tussen 
producten en natuurbehoud is nog pril. Maar met de kaas uit 
polder Mastenbroek en van Terschelling zijn we al succesvol, 
ook met WeideWeelde gaat het de goede kant op. Uiteindelijk 
verwachten we dat met deze producten consumenten direct 
bijdragen aan natuurbehoud.
 
Wat verwacht je van SBA? Wat voor samenwerking zie je met 
de lokale organisaties?
Samenwerking is de sleutel tot succes van de ontwikkeling 
en het behoud van een bijzonder gebied. Boeren, burgers, 
ondernemers, gemeenten, natuurorganisaties en de provincie 
Noord-Holland alle zijn nodig voor het behoud van Amstelland. 
Zonder de Stichting Beschermers Amstelland bereik je niet dat 
organisaties met elkaar samenwerken. Een landelijke organisatie 
als Vogelbescherming kan hierbij helpen, maar de kracht zit bij de 
lokale ondernemers en burgers. 
 
Hoe ziet je ideale Amstelland eruit?
Een prachtig open bloem- en kruidenrijk weidevogellandschap 
beheerd door boeren met in het voorjaar diverse plasdras locaties 
en waar pas gemaaid wordt als de weidevogelkuikens vliegvlug 
zijn. Bewoners van Amsterdam en Amstelveen die komen fietsen 
en hardlopen in het gebied, genietend van de mooie vergezichten 
en de roepende weidevogels en bijzondere streekproducten 
mee naar huis nemen. Schoolklassen die komen kijken in het 
educatiecentrum van de lokale zuivelfabriek ‘AmstelNatuurZuivel’ 
en die zo leren hoe melk, kaas en yoghurt wordt gemaakt. Vanaf 
het dak  kijken de kinderen  met verrekijkers naar de koeien en de 
jonge grutto’s in de weilanden.

Een laatste boodschap?
Als je mee wil helpen aan de ontwikkeling van 
‘AmstelNatuurZuivel’ neem contact op met Beschermers 
Amstelland of Vogelbescherming Nederland, 
via info@beschermersamstelland.nl.

De conclusie van het rapport is duidelijk:Amstelland, de groene 
long van Amsterdam, heeft meer betrokkenheid nodig van burgers 
en bedrijven voor een duurzame toekomst

Amstelland is geliefd bij de stedelijke recreanten uit Amsterdam 
en Amstelveen en omgeving. Horeca- en recreatieondernemers 
onderstrepen het belang van het mooie landschap. Alleen een 
uitgesproken commitment van burgers en bedrijven ontbreekt. Dit 
is nodig om een sterke planologische bescherming te legitimeren. 
Dit geldt ook voor ondersteuning van het landschapsbeheer dat 
voor een groot deel door boeren wordt gedaan. Het voortbestaan 
van de landbouw en het beheer van het landschap in Amstelland 
zijn cruciaal voor het behoud van een mooi Amstelland. De 
toekomst ziet er voor veel boeren niet gunstig uit. Er zijn kansen 
voor streekproducten en voor verbrede boerenbedrijven die zich 
niet alleen richten op voedselproductie maar ook op bijvoorbeeld 
recreatie, zorg en landschapsbeheer en weidevogelbeheer. 
Burgers en bedrijven kunnen hier ondersteuning aan geven 
door het stimuleren en afnemen van streekproducten zodat de 
economie van het gebied wordt versterkt. Een goed merkverhaal 
en meer samenwerking in het gebied is nodig .

Met de organisaties is afgesproken om tot een 
gemeenschappelijke aanpak te gaan komen. De kernwaarden: 
Rust, Ruimte, Natuur en Cultuurhistorie van Amstelland zijn voor 
alle belangrijk.
Er zijn vijf groepjes ingesteld over:

  1) toekomst landbouw en biodiversiteit
  2) toekomst toerisme en recreatie
  3) planologie
  4) burgerbetrokkenheid
  5) de druk op de Middelpolder, voorbeeld van sluipende 
      verstedelijking

Deze vijf groepjes komen met deelrapportages. Op 2 februari 
wordt  de oogst uitmondend in een kort duidelijk actieplan 
besproken. Wij houden u op de hoogte.

Het rapport “Bloeiend Amstelland” is te downloaden op onze 
website.

Wageningen UR (University & Research centre) ondersteunt met de 
Wetenschaps winkel maatschappelijke organisaties als verenigingen, 
actiegroepen en belangen organisaties. Deze kunnen bij ons terecht  
met onderzoeksvragen die een maatschappelijk doel dienen.  
Samen met studenten, onderzoekers en maatschappelijke groepen  
maken wij inspirerende onderzoeksprojecten mogelijk.

Wageningen UR, Wetenschapswinkel
Postbus 9101
6700 HB Wageningen
T (0317) 48 39 08
E wetenschapswinkel@wur.nl

www.wageningenUR.nl/wetenschapswinkel
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Vogelbescherming is op zoek naar het mooiste en 
meest natuurvriendelijke streekproduct uit 
Amstelland! Amstelland is een bijzonder gebied met 
veel bloemrijke weides, waar boeren goed zorgen voor 
weidevogels. Dit bloem- en kruidenrijke gras biedt 
zowel een mooi landschap als kwalitatief hoogstaande 
producten, zoals melk en vlees. Wie daarvan een 
culinair hoogstaand streekproduct weet te maken, 
wint de prijsvraag! 
 

Wat kun je winnen? 
15.000 euro om te besteden aan de verdere 

ontwikkeling, productie of marketing van het ingediende 
productidee. 

 

Hoe doe je mee?  
Stuur je eerste productidee voor 14 november 2016 naar: 

PrijsvraagAmstelland@Vogelbescherming.nl 

Definitieve ideeën moeten binnen zijn op 27 januari 2017.  
 

Kijk op 
www.vogelbescherming.nl/prijsvraagamstelland 
voor meer info. 
  
 

Doe mee en win € 15.000! 

Kijk op: 
www.vogelbescherming.nl/prijsvraagamstelland 
 

Vogelbescherming Nederland en Amstelland
Een interview met Carleen Weebers, projectleider Amstelland 
en projectmanager weidevogels. Naast Carleen  zijn Floor 
Koorndreef en Kees de Pater vanuit Vogelbescherming Nederland 
actief betrokken bij Amstelland. 

v.l.n.r. Floor, Kees, Carleen.



Een sterk Amstelland!
We hebben kunnen genieten van een lange nazomer  maar 
uiteindelijk zijn we toch in de winter beland met in november 
al de  eerste vorst. Een mooie tijd om terug en natuurlijk ook 
vooruit te kijken.
Het 10 jarig jubileum is uitbundig gevierd met een zeer 
succesvolle Amstellanddag,  de Kunstroute en de proef met 
de bootdienst.
Na 30 september zijn de panelen van de kunstroute gelukkig 
niet verloren gegaan. Het merendeel van de Amsterdamse 
panelen staat op de werf van de Gemeente Amsterdam te 
wachten op een plaatsje in het Amstelpark. De overige zijn 
verdeeld tussen de historische verenigingen van Ouderkerk 
en Amstelveen. Een drietal kon op locatie blijven. 
De bootdienst heeft veel bezoekers getrokken en is uitvoerig 
geëvalueerd, mede op basis van de inbreng van gebruikers. 
Over hoe verder leest u elders in deze  nieuwsbrief.
Afgelopen jaar en nog steeds bestaat er de bedreiging van 
bebouwing in het groen, met name gericht op de volkstuinen 
zoals Amstelglorie. Die dreiging is nog niet van de baan. Ook  
sluipende bebouwing vindt  plaats, bijv. in de Middelpolder. 
In 2018 zullen dijkversterkingen worden uitgevoerd langs  
de Amstel, vanaf de Riekermolen tot in Ouderkerk . SBA 
heeft zitting in de klankbordgroep en richt zich vooral op 
de belangen van natuur en landschap. Wij houden u op de 
hoogte via de website.

Over de toekomst is geschreven in het rapport “Bloeiend 
Amstelland” door de Wetenschapswinkel Wageningen, dat 
op 27 oktober aan SBA is aangeboden. De belangrijkste 
aanbeveling is:
“Amstelland heeft meer betrokkenheid van burgers en 
bedrijven nodig voor een duurzame toekomst”  
Dit versterkt de planologische bescherming en is belangrijk 
voor een vitale gebiedseconomie gebaseerd op de 

landschapswaarden. Met alle betrokken organisaties (13) in 
Amstelland hebben we afgesproken  dat we onze handen 
ineen slaan. Ook hierover leest u meer elders in deze 
nieuwsbrief.
Als SBA zetten we in ieder geval in op grotere betrokkenheid 
van bewoners, recreanten en bedrijven. Het huidige aantal 
beschermers is 1500. Dit klinkt redelijk maar op een 
metropoolregio van 1 miljoen is dit niets. Laten we inzetten  
op 15.000 beschermers in 2018.
We roepen hierbij alle beschermers op om uw naasten, 
buren, vrienden, bedrijf  of anderszins te verbinden met de 
bescherming van Amstelland. Voor minimaal €10 bent u al 
beschermer en staat de toekomst van Amstelland een stuk 
steviger. 
Geef u op via de website, info@beschermersamstelland.nl of 
via Antwoordnummer 805, 1190 VB Ouderkerk a/d Amstel. 
Het helpt onze ledenadministratie enorm als u daarbij 
toestemming voor een automatische machtiging afgeeft. Dit 
geldt overigens ook voor huidige beschermers, die dit nog 
niet hebben gedaan.  
In 2017 zullen er verschillende acties volgen om het aantal 
beschermers te vergroten. Ook blijven wij u op de hoogte 
stellen van actualiteiten in het gebied. En de Amstellanddag 
op 4 juni 2017 kunt u alvast noteren.

Prettige Feestdagen en een mooi en sterk Amstelland 
toegewenst voor 2017 en later.

Proef bootdienst Amsterdam - Ouderkerk v.v. 
geslaagd

De bootdienst die afgelopen zomer op initiatief van de Stichting 
Beschermers Amstelland heeft proefgevaren tussen Amsterdam 
en Ouderkerk is een succes geworden. Dat is gebleken uit de 
evaluatie van de proef die afgelopen week met de subsidiegevers, 
waaronder  de Stadsregio Amsterdam,is besproken. 
De boot heeft gevaren tijdens de Amstellanddag op 5 juni en 
op twee weekenden in juli en augustus.In totaal hebben er  930 
mensen meegevaren. Rederij Aemstelland had twee boten 
ingezet die in totaal 6 retour vaarten hebben gemaakt. Op 
sommige momenten was het zo druk dat er helaas mensen op de 
steiger moesten achterblijven. 
Er waren tussenstops bij ‘t Huis aan de Amstel, Klein Kalfje en 
Westeramstel, maar de meeste passagiers stapten op bij de 
Hermitage in Amsterdam of de haven in Ouderkerk en maakten 
een retourvaart.
De evaluatie, onder meer aan de hand van een enquête onder 
passagiers, leverde een aantal belangrijke inzichten op. Er blijkt 
flinke belangstelling voor een bootdienst, vooral onder de wat 
oudere bewoners van Amsterdam en Amstelland. Wat zij vooral 
waarderen is de rust, ontspannen sfeer en de mogelijkheid om 
Amstelland vanaf het water te beleven. Daarnaast werd de 
aanwezigheid van de gidsen, die door Waternet gesponsord 
waren, zeer gewaardeerd. Het  belangrijkste verbeterpunt dat 
genoemd werd is  de mogelijkheid om on-line te reserveren, zodat 
je vooraf zeker bent van een zitplaats.
De Stichting gaat nu bekijken of de proef voldoende basis is  
om de bootdienst bedrijfsmatig te gaan exploiteren, zo mogelijk 
in combinatie met andere initiatieven zoals de Greenline. De 
Stichting gaat de komende tijd zijn best doen om initiatieven 
te ondersteunen en te bundelen, maar uiteindelijk zullen de 
ondernemers het verder moeten ontwikkelen.

Rik Verdenius, vrjwilliger bij SBA

Greenline
The most flexible excursion to the Green side of Amsterdam.
Door Jan Schake van de Amsteltuin en enkele andere 
initiatiefnemers wordt momenteel gewerkt aan een Greenline, 
een busdienst tussen Amsterdam, Ouderkerk, en Amstelveen 
en v.v. Het doel ervan is Amsterdamse toeristen een flexibele 
excursie te bieden waarmee zij het authentieke Amstelland 
kunnen beleven. De aantrekkelijkheid zit in de activiteiten op de 
diverse tussenstops. Er wordt een on-line reserveringssyteem 
ontwikkeld in plaats van het aanvankelijk beoogde  hop-on-hop-
off vervoer. Eind maart tot eind oktober 2017 gaat de Greenline 
dagelijks rijden, met een frequentie van 45 minuten tot een uur. 
Onderweg zijn 11 halten voorzien waarbij ondernemers zorgen 
voor een aantrekkelijk aanbod. Halten zijn er ondermeer bij de 
Riekermolen, Ouderkerk, Amsteltuin, Stadshart Amstelveen en 
het Amsterdamse Bos. Bij de ondernemers langs de route bestaat 
grote  belangstelling, zo bleek op een meeting van Greenline 
op 24 november jl. waarbij ook het type bus (je), die zal worden 
gereden door Oostelrijk Toeringcars BV, werd gepresenteerd.  
Meer info: www. greenline.amsterdam

Platform Amstelgoed

De ondernemerswerkgroep van SBA ’Ontdek Amstelland’ gaat 
zelfstandig verder onder de naam:
Amstelgoed, laat je meevoeren naar al het goede wat de Amstel 
te bieden heeft.
Het nieuw opgerichte ‘Platform Amstelgoed’ is bedoeld om 
de ondernemers langs de Amstel te verbinden. Door als 
ondernemers de handen in één te slaan in een gezamenlijke 
promotie, vergroten we de bekendheid en de aantrekkingskracht 
van het gebied. Het doel van de werkgroep van SBA was om tot 
een zelfstandige organisatie van ondernemers te komen en dit 
moment is nu aangebroken.
De Stichting Beschermers Amstelland vormt een essentiële 
partner om de natuur- en landschapswaarden van de Groene 
Long te borgen in relatie tot een duurzame gebiedseconomie. 
Het Platform Amstelgoed onderschrijft dit doel.
Amstelgoed heeft de ambitie ondernemingen, programma’s, 
activiteiten en initiatieven in het Amstelland te verbinden om 
zo de bekendheid en aantrekkelijkheid van het Amstelland te 
vergroten. Naast het Amstelland als cultuur- en recreatieve, 
toeristische bestemming zal het merk Amstelgoed ook worden 
vormgegeven, geladen en gezamenlijk worden uitgedragen in 
producten en ambachten waar iedereen in het gebied trots op is. 
Streekproducten met het label ‘Amstelgoed’ vertellen het verhaal 
van het Amstelland en zijn zo een tastbaar visitekaartje.
Het plan om het Amstelland door middel van een gezamenlijke 
aanpak op de kaart te zetten is doorgedrongen tot de 10 beste 
ideeën van Holland Call 2016: het innovatieprogramma van de 
provincie Noord-Holland, waarmee een succesvol programma 
voor de cultuur-toeristische sector wordt gecreëerd. Ga naar www.
hollandcall.nl en stem op ‘Proef-Lokaal in het Amstelland’. 
In de komende maanden wordt het Platform Amstelgoed verder 
ingericht.  Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen of 
hier actief aan bijdragen: stuur een mail naar info@amstelgoed.nl

Gert Lutke Schipholt
voorzitter Platform Amstelgoed/bestuurslid SBA

Dave Kiwi 

woont in het Amsterdamse gedeelte 
van Amstelland en fietst in zijn vrije 
tijd met veel plezier veelvuldig door 
dit gevarieerde landschap. Dave 
is getrouwd met Linda en samen 
met hun honden, katten, kippen, 
konijnen en eenden genieten zij 
volop van het Amstellandse leven 

Hans Buijze

Als kind opgroeiende in Zeeland heb 
ik de vernietiging meegemaakt van 
een uniek landschap. Het weerloze 
beschikbare landschap moest wijken 
voor industrie en infrastructuur. Je 
realiseerde je pas achteraf wat een 
verlies dat is.
Nu inmiddels gepensioneerd na een 

op hun kleine boerderij. Zakelijk is hij oprichter van Sparked, een 
adviesorganisatie die haar klanten helpt effectiever te werken 
door de inzet van Microsoft technologie. Binnen Sparked is Dave 
verantwoordelijk voor klanten en projecten in het publieke domein.

Nieuwe Bestuursleden

lange loopbaan in het onderwijs heb ik hopelijk genoeg tijd en 
energie om te voorkomen dat dit ook gebeurt met ons Amstelland.
Een bijdrage leveren om het landschap en de mensen en de 
dieren die erin leven ietsje minder weerloos maken is mijn 
voornaamste motivatie om secretaris te worden in het bestuur van 
de SBA. En verder heb ik nog talloze andere bezigheden. www.beschermersamstelland.nl

Op naar 15.000 Beschermers.

© Henk Keizer

Deze nieuwsbrief is geproduceerd door Stichting Beschermers 
Amstelland. 
Voor meer informatie of aanmelding nieuwe beschermers 
www.beschermersamstelland.nl

Renske Peters
Voorzitter Stichting
Beschermers Amstelland

Decemberaanbieding 2016 
Stichting Beschermers Amstelland biedt 
bestaande en nieuwe beschermers een 
exclusief pakket aan bestaande uit de 
Atlas Amstelland, de geschiedenis van de 
Bovenkerkerpolder en de QR-fietsroute.
Voor slechts €25 is het pakket te ontvangen. 
Maakt u een nieuwe beschermer lid dan 
kan dat voor €35. De nieuwe  beschermer 
ontvangt dan ook het Amstellandpakket.

Een goede tip als cadeau, 
te bestellen via de website:
www.beschermersamstelland.nl of
info@beschermersamstelland.nl

Gezocht: nieuwe beschermers !

Amstelland Winter 2016
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