
N
ie

uw
sb

rie
f d

ec
em

be
r 2

01
4

Amstelland Wintereditie
Beste beschermers,

November 2014, een maand met de warmste dag sinds de 
weermetingen. Voor de boeren betekende deze nazomer 
een extra lang groeiseizoen voor het gras; voor de 
buitensporters extra lang doorgaan. 
Het klimaat verandert, we krijgen te maken met extremer 
weer. Regenbuien worden heftiger en ook periodes 
van droogte komen vaker voor. We moeten ons hier op 
voorbereiden en een ramp vóór zijn. Dit geldt  zeker ook 
voor ons laag gelegen Holland waar Amstelland deel van uit 
maakt.
In de polder de Ronde Hoep worden momenteel met de 
boeren inrichtingsmaatregelen besproken hoe het water 
bij een calamiteit als een overstroming, tijdelijk kan worden 
opgevangen en de schade zo beperkt mogelijk blijft. Het 
land kan dan als wateropvang worden gebruikt en niet als 
weiland voor het voedsel voor het vee. In Amsterdam wordt 
gewerkt om de stad ‘rainproof’ te maken, met groene daken 
en aangepaste inrichting van de openbare ruimte.               
Ook Amstelland moet op zijn toekomst zijn voorbereid. 
Als bestuur van de Stichting B eschermers Amstelland 
hebben we ons dit najaar  weer gebogen over de 
speerpunten voor het komende jaar.
Vorig jaar hebben we het ondernemersplatform 
aangekondigd om samen een sterk merk van Amstelland te 
maken, niet ten koste van de kwaliteit maar juist vanwege 
zijn hoge kwaliteit . De website  www.ontdekamstelland.nl 
is in de lucht. Het komend jaar wordt er verder gewerkt aan 
een actueel  overzicht  van activiteiten en produkten uit het 
gebied. Voor SBA blijft dit een speerpunt en we werken hierin 
samen met Groengebied Amstelland.

Een tweede speerpunt vormt de toekomst van Amstelland. 
Wat zijn de toekomstmogelijkheden  van de landbouw 

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 euro is het pakket te 
ontvangen. Maakt u een nieuwe beschermer 
lid dan kan dat voor 35 euro. De nieuwe  
beschermer ontvangt dan ook het 
Amstellandpakket.
Een goede cadeautip, 
te bestellen via de website:

www.beschermersamstelland.nl of
info@beschermersamstelland.nl

en andere economische dragers van het gebied? Zijn er 
genoeg ontwikkelingsmogelijkheden passend binnen het 
cultuurhistorische landschap? Wat verwachten de gebruikers 
van het gebied? De Universiteit Wageningen wil samen 
met SBA en de boeren in het gebied hier onderzoek naar 
doen. Wat zijn de feiten, wat zijn mythes en hoe maken we 
Amstelland toekomstbestendig? SBA zal mede op grond van 
de uitkomsten van dit onderzoek haar visie op het gebied 
bepalen.

Als derde speerpunt kiezen we voor een sterker contact 
met de beschermers. Onze Amstellanddag staat, blijft en 
is er voor iedereen. Verder willen we voor u en met u extra 
activiteiten in het gebied organiseren. Dit jaar was er een 
knotdag. We willen in 2015 speciaal voor beschermers een 
excursie en lezing organiseren. Over de aankondiging van 
beide leest u meer in deze nieuwsbrief. Maar wij willen ook  
van u graag  weten welke ideeën u als beschermer heeft 
over het gebied en of u actief mee wil denken en doen. 
U kunt uw ideeën aangeven op info@
beschermersamstelland.nl
In deze nieuwsbrief  vindt u verder een interview met de 
nieuwe  wethouder Peter Bot van de groenste stad van 
Europa: Amstelveen, een stukje over de wijze waarop 
kinderen uit de stad in Amstelland kennis maken met de 
boerderij en tot slot stellen nieuwe bestuursleden zich voor.
Ik wens u prettige feestdagen en noteert u alvast de 
Amstellanddag in  2015,  zondag 7 juni.

Maak gebruik van de exclusieve 
decemberaanbieding 2014 
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Amstelland ontwaakt uit de winter

Beste beschermers,

Het is voorjaar: zon, regen, storm, koud en warm weer wisse-
len elkaar af. Ondanks dat verandert het landschap weer in 
mooie frisse groene lentekleuren.

De vogels zingen volop. Tot groot genoegen van de vogellief-
hebbers verblijven op het ondergelopen landje van Geijsel en 
op vele andere plekken in Amstelland,  weer grote aantallen 
grutto’s en andere doorgangsgasten. 
De fietsers beginnen aan hun rondje Ronde Hoep. De 
schooltuinen worden ingezaaid.

Wat heerlijk dat wij seizoenen hebben.

De 9de Amstellanddag komt met rasse schreden dichterbij. 
Noteert u 7 juni  in uw agenda? Er is dit jaar speciaal aan-
dacht voor “de jeugd”. Dit zal ook bij de opening op Wester- 
Amstel (10.00 uur) te zien en te horen zijn. De opening zal 
verricht worden door Emile Jaensch, dagelijks bestuurder 
van stadsdeel Zuid-oost van de Gemeente Amsterdam. Het 
stadsdeel dat voor Amstelland  verborgen lijkt,  door de harde 
scheidslijn van de A2. Eind mei ontvangt u het volledige pro-
gramma  van de Amstellanddag ,

In dit nummer kondigen wij een themadag in september aan, 
blikken we terug op onze themabijeenkomst in februari, ne-
men we afscheid van ons gewaardeerd bestuurslid Aad van 
Paassen. We schenken speciale aandacht aan de onder-
steuning van Beschermers Amstelland door de gemeente 
Amstelveen, het IVN en de Groenraad van Amstelveen. Het 
ondernemersplatform is actief  (www.ontdekamstelland.nl) en 
de universiteit van Wageningen is gestart met een onderzoek 
naar de toekomst van Amstelland. 

Beschermersbijdrage 2015
Tot slot herinner ik u aan uw bijdrage voor 2015.  In 
bijgevoegde brief staat aan gegeven op welke wijze u de 
bijdrage voor 2015 kunt overmaken. Voor degenen die 
een automatische machtiging hebben gegeven, zal de 
bijdrage in april worden afgeschreven.

ZONDAG 7 JUNI 2015

WWW.AMSTELLANDDAG.NL

Kom en geniet van de rust en de ruimte 
bij u om de hoek.

Amstelland opent haar deuren op

Zie voor het programma: 

land van boeren, burgers en buitenlui
land van boeren, burgers en buitenlui

Landschapsfonds

AMSTELLANDDAG 

‘Je ziet de mensen genieten op de Amstellanddag’

Na 10 jaar neemt Aad van Paassen als bestuurslid afscheid van 
de Stichting Beschermers Amstelland. Aad werd 10 jaar geleden 
gevraagd door de toenmalige voorzitter Kees van Tilburg en heeft 
een achtergrond in natuurorganisaties, hij is lid van het IVN Am-
stelveen, adviseur van agrarische natuurvereniging De Amstel en 
werkt beroepsmatig als stafmedewerker bij Landschappen.nl. 

‘De afgelopen tien jaar kende veel hoogtepunten, zoals de Am-
stellanddagen. Vooral de eerste keer in 2005 moesten we nog 
veel zelf uitvinden. Daar leerden we veel van en daarna werd het 
telkens groter. Ik ben heel blij dat we ermee begonnen zijn, je ziet 
mensen genieten. Ook de fotowedstrijden vond ik een succes, het 
liet goed zien hoe intens mensen Amstelland beleven. Een ander 
hoogtepunt was dat we in 2008 werden uitverkoren tot voor-
beeldgebied voor investeren in landschap door het toenmalige 
ministerie van LNV. Er hadden zich 36 gebieden aangemeld, wij 
waren één van de vier gebieden die werden gekozen. Daar ben ik 
nog steeds trots op. Daar is ook het programma ‘Mooi Amstelland’ 
uit voort gekomen dat is bedoeld om het landschap in Amstelland 
te verfraaien en toegankelijker te maken. Ook een succes was 
(en is) het project om tijdelijk het slootpeil te verhogen in sommige 
delen van de polders in Amstelland ten behoeve van de weide-
vogels. En niet te vergeten het realiseren van de streekrekening, 
waarvan een deel van de rente als gift in het Landschapsfonds 
Amstelland werd gestopt. Helaas staat de rente nu zo laag dat dat 
op dit moment weinig oplevert.’

Onderzoek naar de toekomst van Amstelland
De Stichting Beschermers Amstelland heeft om haar visie op de 
toekomst van Amstelland en haar eigen positie daarin te ontwik-
kelen,  de Wetenschapswinkel van Wageningen UR om een 
onderzoek gevraagd naar de toekomstige economische basis van 
het gebied. We zijn zeer blij dat de Wetenschapswinkel van de 
WUR dit onderzoek voor ons wil uitvoeren. 
De kernvragen voor het onderzoek gaan over:

1. wat zijn de toekomstmogelijkheden van de landbouwsector     
    in Amstelland?

2. wat zijn de toekomstmogelijkheden van  op landschap ge             
    baseerde bedrijvigheid in Amstelland, waaronder horeca   
    en recreatiebedrijven?Wat is de (mogelijke) landschap-      
    pelijke invloed van deze bedrijvigheid?

3. hoe kan de betrokkenheid van gebruikers en bedrijven van        
    het landschap vergroot worden? Welke nieuwe financierings-  
    constructies zijn toepasbaar op basis van “wie baat       
    heeft, financiert mee”?

Het onderzoek zal moeten aangeven waar  de kansen liggen, 
waar belangen van de verschillende partijen elkaar versterken 
en waar tegenstrijdigheden zitten en waar tussen moet gekozen 
worden?

Met betrokkenen uit het gebied zal nauw contact worden onder-
houden.Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidings-
commissie waarin vertegenwoordigers zitten van verschillende 
partijen in het gebied zoals de ANWB, Stichting het Groene Hart, 
gemeente Amsterdam, Landschapsfonds Amstelland en natuurlijk 
de Beschermers Amstelland zelf.

‘Het mooie aan Stichting Beschermers Amstelland is dat je in een 
brede groep op een constructieve manier bijdraagt aan de kwa- 
liteit en vitaliteit van het landelijk gebied in Amstelland en aan de 
beleefbaarheid daarvan voor burgers. Ik heb in die 10 jaren een 
aantal verschillende dingen gedaan voor de stichting. Onder an-
dere projecten begeleid vanuit het programma Mooi Amstelland, 
zoals het project Amstelerf, waarbij we samen met een extern bu-
reau en de betrokken agrariërs een tiental erven hebben verfraaid 
met erfbeplanting. Ik heb mijn periode als bestuurslid ervaren als 
boeiend en vooral ook leerzaam. Soms lukken dingen helaas niet; 
zo is de golfbaan er toch gekomen ondanks ons verzet. Maar een 
heleboel andere dingen lukken weer wel. Bijvoorbeeld de actie 
rondom de boerenlandhekken, hier waren ook de boeren blij mee. 
En in 2008 hebben we met een aantal vrijwilligers onder bege-
leiding van Landschap Noord-Holland alle landschapselementen 
in Amstelland in kaart gebracht: bosjes, rietkragen, knotwilgen, 
boomgaarden etc. Een tijdrovende klus, maar heel interessant en 
erg leuk om te doen.’ 

‘Dieptepunten waren er ook natuurlijk, zoals het stopzetten door 
het waterschap van het Mooi Amstelland project de Watertuin in 
de Middelpolder. Maar daar moet je niet te lang in blijven hangen. 
Je moet vooral kijken naar wat er wel is gelukt en welke dingen 
nog meer zinvol zijn voor het gebied en de mensen die er werken, 
wonen en recreëren. Ik zal daaraan blijven bijdragen, de komende 
jaren meer via andere sporen maar ik blijf stichting Bescherm-
ers Amstelland natuurlijk wel nauwlettend volgen en waar nodig 
steunen. 

Mijn wens voor de Stichting is dat ze zich in de toekomst door 
ontwikkelt tot een streekorganisatie met veel draagvlak onder 
alle bewoners, organisaties, bedrijven en overheden in en rond 
Amstelland. Daar heb ik alle vertrouwen in!’

Als bestuur bedanken wij Aad voor zijn grote inbreng, gedurende 
vele jaren.

Interview 
Aad van Paassen, 
vertrekkend bestuurslid

De Stichting Beschermers Amstelland is  een project gestart 
waarbij ondernemers en winkeliers uit Amstelveen een bezoek 
kunnen brengen aan  Amstelland om hun bekendheid met het 
gebied te vergroten.  We willen de ondernemers:
Kennis laten maken met de producten die het landschap voort-
brengen. 
Laten zien dat Amstelland kwaliteiten heeft die ook voor iedereen 
meerwaarde opleveren. 
Laten zien dat er economisch potentieel in het gebied aanwezig 
is. 

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Coöperatief fonds van de Rabobank Amstel en Vecht.
Het sluit aan bij de activiteiten die worden ontplooid door het 
ondernemersplatform Amstelland en de samenwerking met de 
gemeente Amstelveen en IVN.

Op de website www.ontdekamstelland.nl  vindt u een actueel 
aanbod van de ondernemers in Amstelland.

Belangstelling als ondernemer voor wat Amstelland voor u kan 
betekenen? 
U kunt meedenken over deze activiteiten en contact opnemen 
met Hans Koot, secretaris van het bestuur.

Stuur een mail naar secretaris@beschermersamstelland.nl.

Amstelveense ondernemers naar Amstelland?

www.beschermersamstelland.nl

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

Amstelland Lente 2015
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land kan dan als wateropvang worden gebruikt en niet als 
weiland voor het voedsel voor het vee. In Amsterdam wordt 
gewerkt om de stad ‘rainproof’ te maken, met groene daken 
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Ook Amstelland moet op zijn toekomst zijn voorbereid. 
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hebben we ons dit najaar  weer gebogen over de 
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Ik wens u prettige feestdagen en noteert u alvast de 
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een actueel  overzicht  van activiteiten en produkten uit het 
gebied. Voor SBA blijft dit een speerpunt en we werken hierin 
samen met Groengebied Amstelland.

Een tweede speerpunt vormt de toekomst van Amstelland. 
Wat zijn de toekomstmogelijkheden  van de landbouw 

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 euro is het pakket te 
ontvangen. Maakt u een nieuwe beschermer 
lid dan kan dat voor 35 euro. De nieuwe  
beschermer ontvangt dan ook het 
Amstellandpakket.
Een goede cadeautip, 
te bestellen via de website:

www.beschermersamstelland.nl of
info@beschermersamstelland.nl

en andere economische dragers van het gebied? Zijn er 
genoeg ontwikkelingsmogelijkheden passend binnen het 
cultuurhistorische landschap? Wat verwachten de gebruikers 
van het gebied? De Universiteit Wageningen wil samen 
met SBA en de boeren in het gebied hier onderzoek naar 
doen. Wat zijn de feiten, wat zijn mythes en hoe maken we 
Amstelland toekomstbestendig? SBA zal mede op grond van 
de uitkomsten van dit onderzoek haar visie op het gebied 
bepalen.

Als derde speerpunt kiezen we voor een sterker contact 
met de beschermers. Onze Amstellanddag staat, blijft en 
is er voor iedereen. Verder willen we voor u en met u extra 
activiteiten in het gebied organiseren. Dit jaar was er een 
knotdag. We willen in 2015 speciaal voor beschermers een 
excursie en lezing organiseren. Over de aankondiging van 
beide leest u meer in deze nieuwsbrief. Maar wij willen ook  
van u graag  weten welke ideeën u als beschermer heeft 
over het gebied en of u actief mee wil denken en doen. 
U kunt uw ideeën aangeven op info@
beschermersamstelland.nl
In deze nieuwsbrief  vindt u verder een interview met de 
nieuwe  wethouder Peter Bot van de groenste stad van 
Europa: Amstelveen, een stukje over de wijze waarop 
kinderen uit de stad in Amstelland kennis maken met de 
boerderij en tot slot stellen nieuwe bestuursleden zich voor.
Ik wens u prettige feestdagen en noteert u alvast de 
Amstellanddag in  2015,  zondag 7 juni.

Maak gebruik van de exclusieve 
decemberaanbieding 2014 
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Amstelland ontwaakt uit de winter

Beste beschermers,

Het is voorjaar: zon, regen, storm, koud en warm weer wisse-
len elkaar af. Ondanks dat verandert het landschap weer in 
mooie frisse groene lentekleuren.

De vogels zingen volop. Tot groot genoegen van de vogellief-
hebbers verblijven op het ondergelopen landje van Geijsel en 
op vele andere plekken in Amstelland,  weer grote aantallen 
grutto’s en andere doorgangsgasten. 
De fietsers beginnen aan hun rondje Ronde Hoep. De 
schooltuinen worden ingezaaid.

Wat heerlijk dat wij seizoenen hebben.

De 9de Amstellanddag komt met rasse schreden dichterbij. 
Noteert u 7 juni  in uw agenda? Er is dit jaar speciaal aan-
dacht voor “de jeugd”. Dit zal ook bij de opening op Wester- 
Amstel (10.00 uur) te zien en te horen zijn. De opening zal 
verricht worden door Emile Jaensch, dagelijks bestuurder 
van stadsdeel Zuid-oost van de Gemeente Amsterdam. Het 
stadsdeel dat voor Amstelland  verborgen lijkt,  door de harde 
scheidslijn van de A2. Eind mei ontvangt u het volledige pro-
gramma  van de Amstellanddag ,

In dit nummer kondigen wij een themadag in september aan, 
blikken we terug op onze themabijeenkomst in februari, ne-
men we afscheid van ons gewaardeerd bestuurslid Aad van 
Paassen. We schenken speciale aandacht aan de onder-
steuning van Beschermers Amstelland door de gemeente 
Amstelveen, het IVN en de Groenraad van Amstelveen. Het 
ondernemersplatform is actief  (www.ontdekamstelland.nl) en 
de universiteit van Wageningen is gestart met een onderzoek 
naar de toekomst van Amstelland. 

Beschermersbijdrage 2015
Tot slot herinner ik u aan uw bijdrage voor 2015.  In 
bijgevoegde brief staat aan gegeven op welke wijze u de 
bijdrage voor 2015 kunt overmaken. Voor degenen die 
een automatische machtiging hebben gegeven, zal de 
bijdrage in april worden afgeschreven.

ZONDAG 7 JUNI 2015

WWW.AMSTELLANDDAG.NL

Kom en geniet van de rust en de ruimte 
bij u om de hoek.

Amstelland opent haar deuren op

Zie voor het programma: 

land van boeren, burgers en buitenlui
land van boeren, burgers en buitenlui

Landschapsfonds

AMSTELLANDDAG 

‘Je ziet de mensen genieten op de Amstellanddag’

Na 10 jaar neemt Aad van Paassen als bestuurslid afscheid van 
de Stichting Beschermers Amstelland. Aad werd 10 jaar geleden 
gevraagd door de toenmalige voorzitter Kees van Tilburg en heeft 
een achtergrond in natuurorganisaties, hij is lid van het IVN Am-
stelveen, adviseur van agrarische natuurvereniging De Amstel en 
werkt beroepsmatig als stafmedewerker bij Landschappen.nl. 

‘De afgelopen tien jaar kende veel hoogtepunten, zoals de Am-
stellanddagen. Vooral de eerste keer in 2005 moesten we nog 
veel zelf uitvinden. Daar leerden we veel van en daarna werd het 
telkens groter. Ik ben heel blij dat we ermee begonnen zijn, je ziet 
mensen genieten. Ook de fotowedstrijden vond ik een succes, het 
liet goed zien hoe intens mensen Amstelland beleven. Een ander 
hoogtepunt was dat we in 2008 werden uitverkoren tot voor-
beeldgebied voor investeren in landschap door het toenmalige 
ministerie van LNV. Er hadden zich 36 gebieden aangemeld, wij 
waren één van de vier gebieden die werden gekozen. Daar ben ik 
nog steeds trots op. Daar is ook het programma ‘Mooi Amstelland’ 
uit voort gekomen dat is bedoeld om het landschap in Amstelland 
te verfraaien en toegankelijker te maken. Ook een succes was 
(en is) het project om tijdelijk het slootpeil te verhogen in sommige 
delen van de polders in Amstelland ten behoeve van de weide-
vogels. En niet te vergeten het realiseren van de streekrekening, 
waarvan een deel van de rente als gift in het Landschapsfonds 
Amstelland werd gestopt. Helaas staat de rente nu zo laag dat dat 
op dit moment weinig oplevert.’

Onderzoek naar de toekomst van Amstelland
De Stichting Beschermers Amstelland heeft om haar visie op de 
toekomst van Amstelland en haar eigen positie daarin te ontwik-
kelen,  de Wetenschapswinkel van Wageningen UR om een 
onderzoek gevraagd naar de toekomstige economische basis van 
het gebied. We zijn zeer blij dat de Wetenschapswinkel van de 
WUR dit onderzoek voor ons wil uitvoeren. 
De kernvragen voor het onderzoek gaan over:

1. wat zijn de toekomstmogelijkheden van de landbouwsector     
    in Amstelland?

2. wat zijn de toekomstmogelijkheden van  op landschap ge             
    baseerde bedrijvigheid in Amstelland, waaronder horeca   
    en recreatiebedrijven?Wat is de (mogelijke) landschap-      
    pelijke invloed van deze bedrijvigheid?

3. hoe kan de betrokkenheid van gebruikers en bedrijven van        
    het landschap vergroot worden? Welke nieuwe financierings-  
    constructies zijn toepasbaar op basis van “wie baat       
    heeft, financiert mee”?

Het onderzoek zal moeten aangeven waar  de kansen liggen, 
waar belangen van de verschillende partijen elkaar versterken 
en waar tegenstrijdigheden zitten en waar tussen moet gekozen 
worden?

Met betrokkenen uit het gebied zal nauw contact worden onder-
houden.Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidings-
commissie waarin vertegenwoordigers zitten van verschillende 
partijen in het gebied zoals de ANWB, Stichting het Groene Hart, 
gemeente Amsterdam, Landschapsfonds Amstelland en natuurlijk 
de Beschermers Amstelland zelf.

‘Het mooie aan Stichting Beschermers Amstelland is dat je in een 
brede groep op een constructieve manier bijdraagt aan de kwa- 
liteit en vitaliteit van het landelijk gebied in Amstelland en aan de 
beleefbaarheid daarvan voor burgers. Ik heb in die 10 jaren een 
aantal verschillende dingen gedaan voor de stichting. Onder an-
dere projecten begeleid vanuit het programma Mooi Amstelland, 
zoals het project Amstelerf, waarbij we samen met een extern bu-
reau en de betrokken agrariërs een tiental erven hebben verfraaid 
met erfbeplanting. Ik heb mijn periode als bestuurslid ervaren als 
boeiend en vooral ook leerzaam. Soms lukken dingen helaas niet; 
zo is de golfbaan er toch gekomen ondanks ons verzet. Maar een 
heleboel andere dingen lukken weer wel. Bijvoorbeeld de actie 
rondom de boerenlandhekken, hier waren ook de boeren blij mee. 
En in 2008 hebben we met een aantal vrijwilligers onder bege-
leiding van Landschap Noord-Holland alle landschapselementen 
in Amstelland in kaart gebracht: bosjes, rietkragen, knotwilgen, 
boomgaarden etc. Een tijdrovende klus, maar heel interessant en 
erg leuk om te doen.’ 

‘Dieptepunten waren er ook natuurlijk, zoals het stopzetten door 
het waterschap van het Mooi Amstelland project de Watertuin in 
de Middelpolder. Maar daar moet je niet te lang in blijven hangen. 
Je moet vooral kijken naar wat er wel is gelukt en welke dingen 
nog meer zinvol zijn voor het gebied en de mensen die er werken, 
wonen en recreëren. Ik zal daaraan blijven bijdragen, de komende 
jaren meer via andere sporen maar ik blijf stichting Bescherm-
ers Amstelland natuurlijk wel nauwlettend volgen en waar nodig 
steunen. 

Mijn wens voor de Stichting is dat ze zich in de toekomst door 
ontwikkelt tot een streekorganisatie met veel draagvlak onder 
alle bewoners, organisaties, bedrijven en overheden in en rond 
Amstelland. Daar heb ik alle vertrouwen in!’

Als bestuur bedanken wij Aad voor zijn grote inbreng, gedurende 
vele jaren.

Interview 
Aad van Paassen, 
vertrekkend bestuurslid

De Stichting Beschermers Amstelland is  een project gestart 
waarbij ondernemers en winkeliers uit Amstelveen een bezoek 
kunnen brengen aan  Amstelland om hun bekendheid met het 
gebied te vergroten.  We willen de ondernemers:
Kennis laten maken met de producten die het landschap voort-
brengen. 
Laten zien dat Amstelland kwaliteiten heeft die ook voor iedereen 
meerwaarde opleveren. 
Laten zien dat er economisch potentieel in het gebied aanwezig 
is. 

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Coöperatief fonds van de Rabobank Amstel en Vecht.
Het sluit aan bij de activiteiten die worden ontplooid door het 
ondernemersplatform Amstelland en de samenwerking met de 
gemeente Amstelveen en IVN.

Op de website www.ontdekamstelland.nl  vindt u een actueel 
aanbod van de ondernemers in Amstelland.

Belangstelling als ondernemer voor wat Amstelland voor u kan 
betekenen? 
U kunt meedenken over deze activiteiten en contact opnemen 
met Hans Koot, secretaris van het bestuur.

Stuur een mail naar secretaris@beschermersamstelland.nl.

Amstelveense ondernemers naar Amstelland?

www.beschermersamstelland.nl

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

Amstelland Lente 2015
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Wij Staan Voor Amstelland
Sneeuw en hagel laten zien dat het echt winter is. 
De 11de Amstellanddag lijkt al weer lang geleden. Er 
waren veel bezoekers en er was grote belangstelling 
voor rondleidingen en amstellandproducten. De 12e 
Amstellanddag staat gepland voor 3 juni 2018, met de 
traditionele opening op Wester-Amstel.

Onze activiteiten blijven niet beperkt tot het organiseren 
van de Amstellanddag. Wij volgen positief kritisch de 
ontwikkelingen en geven hierover onze mening. Op onze 
website kunt u die volgen. In de zoektocht van Amsterdam 
naar woningbouwlokaties (Koers 2025) viel het oog op het 
volkstuinenpark Amstelglorie. Gelukkig lijkt dit nu van de 
baan. De wethouder  heeft aangegeven dat de ligging in 
de groene Amstelscheg hierbij een belangrijk punt was. 
Wij blijven alert. De plannen voor de dijkverzwaring bleken 
gelukkig minder ingrijpend. Thans speelt in De Ronde 
Hoep de aanleg van een pompinstallatie in verband met de 
calamiteitenberging. Landschappelijke inpassing is hierbij 
voor ons een belangrijk punt. Voorts speelt de toekomst 
van het Jagershuis in Ouderkerk en met regelmaat nieuwe 
bebouwing langs de Amstel. 

Waar we veel energie in hebben gestoken is de 
samenwerking met de organisaties die allen actief zijn in 
Amstelland. Na het uitkomen van het rapport Bloeiend 
Amstelland (WUR), heeft onze stichting het initiatief genomen 
om met 16 organisaties om tafel te gaan en onderzocht hoe 
we beter kunnen samenwerken. Dit heeft geresulteerd in het 
manifest “Wij staan voor Amstelland”. In deze nieuwsbrief 
is de volledige tekst opgenomen. Op 7 december is het 
manifest aangeboden aan bestuurders van de provincie NH, 
de gemeenten Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam, 
Groengebied Amstelland en het Waterschap AGV. De 
eerste reactie van alle bestuurders was grote ondersteuning 
en waardering dat we dit voor elkaar hebben gekregen. 
Amstelland is een voorbeeld voor weidevogelbeheer en de 

manier waarop men zich hier organiseert. Gedeputeerde 
Tekin erkende dat er geïnvesteerd moet worden. Hij wil 
met ons op korte termijn bespreken hoe we dit verder gaan 
aanpakken. Op een kaart van Amstelland hebben alle 
betrokkenen hun handtekening gezet om samen aan de slag 
te gaan.

Op 21 februari 2018 houden we een thema-avond voor 
beschermers. Wij willen u bijpraten over de ontwikkelingen 
in Amstelland. Tevens hebben we Geert Timmermans 
(stadsecoloog) bereid gevonden om een lezing te houden 
over de biodiversiteit in stad en land en de migratiestromen 
van flora en fauna specifiek in ons gebied. 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112, 
1082 LP, Amsterdam. Aanvang 20.00 uur.

Voorts in deze nieuwsbrief: de melkfabriek i.o. in 
Ouderkerk, de algehele teruggang van de vogelstand en de 
ontwikkelingen bij ondernemersvereniging  Amstelgoed.

Wat betreft onze nieuwsbrief. Vanaf 2018 gaan ook wij 
digitaal. Hoge portokosten spelen hierbij mee. Wij vragen 
de beschermers die de nieuwsbrief per post willen blijven 
ontvangen dit aan te geven via: 
info@beschermersamstelland.nl of via: postbus 146, 
1190 AC, Ouderkerk a/d Amstel. Het programmaboekje van 
de Amstellanddag blijft u wel per post ontvangen

Ik wens u fijne feestdagen en hoop u in 2018 weer te 
ontmoeten.

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

5) Vergroten van maatschappelijk draagvlak 

Een breed maatschappelijk draagvlak is nodig voor de 
bescherming van Amstelland. Meer mensen vertrouwd maken met 
de bijzondere kwaliteiten van het gebied is daarvoor belangrijk. 
De jaarlijkse Amstellanddag levert een belangrijke bijdrage. Het 
op de markt brengen van de streekproducten, publiciteit rond 
gebeurtenissen en activiteiten, investeringen in de recreatieve 
mogelijkheden, het bekendheid geven aan de historie, de 
natuurwaarden en al het moois dat het gebied te bieden heeft, 
moeten het draagvlak in de komende jaren vergroten.
We vragen provincie en betrokken gemeenten (Amsterdam, 
Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn) een actieve rol te nemen 
in de bewustwording en vergroting van het maatschappelijk 
draagvlak voor Amstelland.

6) Realisatie van planologische bescherming 

Om Amstelland met al zijn kwaliteiten te behouden, is een 
eenduidig planologisch beschermingsregime voor de gehele 
groene long noodzakelijk. Geplande en sluipende verstedelijking 
en ‘verruiging’ van agrarische grond moet worden voorkomen. 
Daarom willen wij in een vroeg stadium meedenken over de koers 
die de overheden uitstippelen voor Amstelland. Daarnaast willen 
we participeren in bestuurlijke overleggen.
We vragen een eenduidige planologische bescherming van 
het gebied, een heldere definitie van agrarisch gebruik die de 
openheid van het gebied veiligstelt en proactief meedenken bij 
planvorming en participatie in overleggen.

Ondertekenaars: Stichting Beschermers Amstelland, 
Landschap Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland, 
Agrarische Natuurvereniging de Amstel, IVN Amstelveen, 
IVN Amsterdam, Ondernemersvereniging Amstelgoed, 
Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer, M.L. Kingpark, 
Tuinpark Amstelglorie, Vereniging Amsteloever, Collectief 
Noord-Holland-Zuid, AmstelNatuurZuivel, Jonge Agrariërs 
Amstelland, WBE Amstelland, Stichting Arcadisch 
Westeramstel.

Gezocht: Nieuwe Beschermers !

Onder elke 5 beschermers die een nieuwe donateur 
aandragen wordt een Atlas Amstelland verloot.

© Henk Keizer

Amstelland Winter 2017
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Melkfabriek in Amstelland 
In de Agrarische Natuur Vereniging  De Amstel is het idee 
ontstaan om melk geproduceerd door koeien die lopen in 
kruidenrijke weidevogelgraslanden te verkopen in “groot” 
Amsterdam. Het doel is met extra inkomsten het 
weidevogelbeheer voor de toekomst veilig te stellen.
De subsidies die de Provincie voor het weidevogelbeheer geeft, 
zijn slechts een compensatie voor de kosten, onontbeerlijk maar 
ook ongewis. Dit initiatief moet weidevogelbeheer economisch 
interessant maken voor de boeren en zo een duurzame basis 
geven. Ook de consument krijgt steeds meer belangstelling 
voor de herkomst van de zuivel: wat zit erin en hoe wordt 
geproduceerd? We maken dit hele traject zichtbaar. 
De consument weet dat de melk uit zijn ‘achtertuin’ Amstelland  
komt. De verwerking gaat in Ouderkerk plaatsvinden. 
Hierdoor zijn transportafstanden zeer kort.

Bij dit initiatief is een aantal organisaties betrokken, naast de ANV 
ook Vogelbescherming Nederland, Stichting Duurzaam Agrarisch 
Natuurbeheer (DAN), Vroegop Ruhe & Co. een groothandel in 
Amsterdam en Friesland Campina.  
De producten zijn  dagverse “witte” zuivel zoals melk, yoghurt 
en kwark, met als aanvulling boter voor de Onkruidenboter en 
het kaasje ‘Rondje Rondehoep’   bekend van de proeverij op de 
laatste Amstellanddag. Financieel zal het de eerste jaren een 
uitdaging worden. De benodigde ruimte en apparatuur vergen 
hoge investeringen. De provincie Noord-Holland  en de EU 
hebben  een subsidie van  €230.000 toegekend. De boeren gaan 
zelf investeren in het project. Ook derden die de melkfabriek 
willen ondersteunen zijn welkom. De winst van de melkfabriek 
gaat naar de boeren als extra betaling voor weidevogelbeheer en 
naar weidevogelprojecten in het gebied.
Dit zuivelproject kan Amstelland sterker op de kaart zetten.

Wes Korrel, voorzitter coöperatie Amstel Natuur Zuivel /
bestuurslid SBA

Ondernemers of particulieren die deze kleine 
streekmelkfabriek een warm hart toe dragen en bereid 
zijn het project via een donatie of middels een gunstige 
lening te ondersteunen, zijn welkom. Informatie: Kees 
Nieuwendijk (keesnieuwendijk@hotmail.com) of Gerard 
Stam (info@g-stam.nl).  

MANIFEST
Amstelland vormt een groene long van Amsterdam waarbij 
de Amstel de stad verbindt met een wereld van rust, ruimte 
en natuur. Dit gebied verdient daarom sterke bescherming. 
De kernwaarden van Amstelland zijn: het eeuwenoude, 
open Hollandse polderlandschap (gedragen door duurzame 
landbouw), weidevogels, cultuurhistorische buitenplaatsen 
en monumentale boerderijen. Amstelland is van grote waarde 
voor de aantrekkelijkheid van Amsterdam en omgeving als 
plek om te wonen, te werken en te recreëren.
Om de waarde van Amstelland te behouden moet het gebied 
gevrijwaard blijven van verstedelijking en het landschap 
moet duurzaam worden beheerd. De belangrijkste beheerders 
in het gebied zijn de agrariërs. Zij zijn onmisbaar in het 
duurzame behoud van de kernwaarden van het gebied. Doel 
van dit manifest is brede steun voor Amstelland te verwerven 
bij overheden, politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, inwoners en bezoekers. Het manifest is 
opgesteld door 16 organisaties die in Amstelland actief zijn 
en met elkaar het maatschappelijke draagvlak voor dit unieke 
gebied willen vergroten.

Nog vogels in Nederland?

Een paar weken geleden meldde de Vogelbescherming dat 
het slecht gaat met de vogelstand in Noord-West Europa. Het 
bekende verhaal werd deze keer eens niet geïllustreerd met 
een percentage achteruitgang maar met het aantal vogels dat 
verdwenen is. Dat getal, 421 miljoen, laat me sinds die publicatie 
niet meer los. Als je nagaat wat dat betekent in percentages kom 
je afhankelijk van de begindatum waarmee je vergelijkt op een 
percentage van 50 tot 60% achteruitgang.
En er is geen zicht op dat het stopt. De giftige cocktail van 
monoculturen, te intensief gebruik van de grond, bestrijdingsmid-
delen tegen insecten, gewasbeschermingsmiddelen en te grote 
uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden leidt tot een steeds 
snellere afname van het aantal vogels. Er is geen voedsel meer 
en geen kalk. De vogels worden bejaagd of vergiftigd. Het wordt 
stil in de bossen, op de akkers en in de weiden.
Zie voor meer gegevens www.vogelbescherming.nl

Je hoeft geen vogelliefhebber te zijn om je te realiseren wat dit 
betekent: geen vogelgeluiden, geen gefladder, geen lentebodes. 
De mens heeft het voor elkaar gekregen de dieren te bedreigen 
in hun voortbestaan. Eén soort, de mens, heeft de middelen 
gecreëerd om andere soorten te vernietigen. Wat voor gevolgen 
heeft zo’n ingreep in het ecosysteem en op langere termijn voor 
de mens zelf?

In ons Amstelland gaat het op dit moment relatief goed met de 
vogels. Naarmate het elders slechter gaat, wordt deze situatie 
steeds waardevoller en unieker. Uniek ook omdat zo dicht bij de 
grote stad nog redelijke aantallen weidevogels gezien en gehoord 
kunnen worden. En dat is een van de redenen waarom het zo 
belangrijk is dat we ons sterk maken voor behoud van dit gebied. 
Naar ik hoop als voorbeeld van een situatie waarbij landbouw en 
natuur zo kunnen samengaan dat ze allebei kunnen bloeien.

Hans Buijze, secretaris Stichting Beschermers Amstelland

Amstelgoed tekent sponsorcontract Rabobank

Op 20 november jl. is een sponsor overeenkomst getekend 
tussen Ondernemers vereniging Amstelgoed en de Rabobank 
Amstel en Vecht in pop up grand cafe De Banq in Ouderkerk 
aan de Amstel. Amstelgoed is een ondernemers netwerk dat 
het hele Amstelland beslaat. Dit kunnen horeca en of recreatie 
ondernemers zijn maar ook kunstenaars, boeren of andere 
producenten van streekproducten.
Op de website www.amstelgoed.nl kunnen alle deelnemende 
ondernemers zich presenteren. Amstelgoed moedigt 
samenwerking tussen de verschillende ondernemers aan bijv. 
op het gebied van arrangementen. Deze website zal bekendheid 
krijgen via diverse kanalen zoals Iamsterdam, ANWB, NS, VVV 
etc. en lokale marketing bureaus. Het doel is meer bekendheid 

Wij staan voor Amstelland

Ons gemeenschappelijk streven voor Amstelland is:

1) Behoud van een aantrekkelijk landschap met duurzaam 
weidevogelbeheer

De weidevogelstand in Amstelland is – in tegenstelling tot 
veel andere gebieden– al tientallen jaren stabiel. Dat is het 
resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen boeren, 
jagers, natuurbeschermingsorganisaties en vrijwilligers. Dit 
succesvolle weidevogelbeheer moet voor de toekomst veilig 
gesteld worden. De weidevogelkernen in de Ronde Hoep, 
reservaat en natuurbeheer door boeren op eigen land, en in de 
Bovenkerkerpolder met natuurbeheer op boerenland functioneren 
goed. De duurzaamheid die het reservaat geeft aan de Ronde 
Hoep mist de Bovenkerkerpolder. Door ook in deze polder, waar 
de gebruikers dat wensen, goede weidevogelpercelen een NNN 
bestemming te geven (natuur), kan ook in de Bovenkerkerpolder 
duurzaamheid worden bereikt. Succes ontbreekt deels in de 
Duivendrechterpolder en de Holendrechter- en Bullewijckpolder. 
In de Holendrechter- en Bullewijckpolder is een weidevogelkern 
inmiddels duurzaam geregeld en is succes afhankelijk van het 
juiste beheer. In de Duivendrechterpolder zijn nog forse stappen 
nodig.
Wij vragen de provincie en gemeenten om ondersteuning aan 
grondeigenaren, waar wenselijk i.s.m. stichting Duurzaam 
Agrarisch Natuurbeheer, bij de begrenzing van percelen als 
NNN in de Bovenkerkerpolder en zo mogelijk andere polders in 
Amstelland onder andere in de vorm van een goede regeling 
bij het eventueel afwaarderen van agrarische grond naar 
natuurgrond.
Tevens vragen wij van de provincie en gemeenten om 
ondersteuning bij het opstellen van een predatiebeheerplan in 
nauwe samenwerking met ANV De Amstel, Landschap Noord-
Holland en de WBE Amstelland en bij een effectieve en adequate 
uitvoering en monitoring ervan.

2) Duurzame en vitale landbouw.

Agrariërs in Amstelland staan voor een duurzame en 
toekomstbestendige landbouw die gezond voedsel oplevert en 
een aantrekkelijk landschap met een grote biodiversiteit, waar 
burgers met plezier recreëren.
De druk op de toekomstmogelijkheden van de landbouw is 

hoog. Hoge grondprijzen en dreigende verstedelijking beperken 
de mogelijkheden voor continuïteit van agrarische bedrijven. 
Kortlopende pachtcontracten dragen daar ook niet aan bij.
De provincie en gemeenten vragen we om de ontwikkeling van 
een grondbeleid dat agrariërs zekerheid biedt (langlopende 
pachtcontracten) om hun bedrijf te optimaliseren. Vanuit 
Amstelland bepleiten we bij verlenging van de Groene Uitweg 
subsidieregeling voor Verbreding, Structuurverbetering en 
Verduurzaming (bestuurlijk besluit eind 2017), dat deze ook 
opengesteld wordt voor Amstelland. De problematiek die zich 
voordoet is vergelijkbaar en qua gebied aangrenzend.
Agrarische bedrijven dragen substantieel bij aan het succesvolle 
weidevogelbeheer in Amstelland en zien ook kansen om in 
samenwerking met burgerinitiatieven duurzame, groene energie 
aan de regio te leveren. Tevens zien zij mogelijkheden voor 
extra inkomsten uit streekproducten die het mogelijk maken de 
combinatie te continueren van rendabele bedrijfsvoering met 
succesvol weidevogelbeheer.
Bij provincie en waterschap vragen we aandacht voor het 
spanningsveld tussen rendabele bedrijfsvoering, optimale 
waterhuishouding, (on)kruidenrijkdom en milieu (waterkwaliteit). 
Er mist soms overleg en inbreng uit de regio in het beleid rond 
water- en natuurbeheer en daarom vragen we overheden om 
vertegenwoordigers met lokale (agrarische) deskundigheid in een 
vroeg stadium mee te laten denken bij het maken van plannen die 
het agrarisch gebied raken, zoals bij een gebiedsvisie.

3) Stimuleren Amstellandproducten

We ondersteunen het produceren en distribueren van 
streekproducten uit Amstelland, zoals bijvoorbeeld al is 
gestart met het kaasje Rondje Rondehoep, Onkruidenboter en 
AmstelNatuurZuivel, die op korte termijn in Ouderkerk zal worden 
geproduceerd. AmstelNatuurZuivel heeft tot doel de inspanningen 
van boeren voor de natuur extra te financieren. Niet alleen draagt 
dit bij aan de economische draagkracht van het gebied, ook de 
binding tussen stad en Amstelland wordt erdoor versterkt. Een 
aantal ondernemers in Amstelland heeft zich verenigd in het 
initiatief ‘Amstelgoed’, een platform van
ondernemers dat Amstellandproducten promoot en de relatie legt 
tussen producenten en afnemers, tussen stad en platteland.
We vragen bedrijfsleven en overheden deze producten af te 
nemen en de ontwikkeling van nieuwe producten te stimuleren. 
Ook in het versterken van de relatie tussen stad en boerenland 
kunnen bedrijfsleven en overheden een wezenlijke rol spelen door 
de producten te promoten en erover te communiceren.

4) Extensieve recreatie

Amstelland is een belangrijk gebied voor de recreatie van de 
mensen in de omgeving. Ook toeristen weten het gebied steeds 
beter te vinden. Om de kernwaarden ‘rust’ en ‘ruimte’ te behouden, 
bepleiten wij extensieve vormen van recreatie. Grootschalige 
recreatieve voorzieningen passen hier niet. Het is wenselijk meer 
samenhang in het bestaande netwerk van wandel- en fietspaden 
te brengen en daarbij ook kruiden- en bloemrijke bermen te 
realiseren. Achterstallig onderhoud moet worden aangepakt. 
Duurzaam, langzaam en kleinschalig transport, bijvoorbeeld een 
(elektrische) bootdienst, past goed bij het gebied. We denken mee 
over de verbeteringen van extensieve recreatieve ontsluiting.
We vragen aan de overheden voldoende budget voor kwaliteit 
verhogende investeringen en onderhoud van bestaande 
infrastructuur, voor de ontwikkeling van een weidevogelboulevard 
in de Bovenkerkerpolder (met bloemrijke bermen) en aandacht 
voor en regulering van (gelimiteerd) bus- en autoverkeer.

geven aan de mogelijkheden van het Amstelland. Amstelgoed 
staat voor een recreatief interessant en economisch vitaal 
Amstelland maar wel met behoud van de kernwaarden van het 
landschap. Dit gedachtengoed past goed bij de Rabobank. Haar 
bijdrage ziet zij als een extra impuls voor de ondernemers in de 
regio. Amstelland biedt in een dichtbevolkte omgeving tal van 
kansen. Het is van belang dat de ondernemers zich verenigen, 
zodat er één gesprekspartner ontstaat. Om die reden is 
Amstelgoed opgericht. Ontstaan vanuit een initiatief van Stichting 
Beschermers Amstelland. 

Voor meer informatie: info@amstelgoed.nl

Gert Lutke Schipholt, 
bestuurder Amstelgoed
bestuurslid SBA
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Melkfabriek in Amstelland 
In de Agrarische Natuur Vereniging  De Amstel is het idee 
ontstaan om melk geproduceerd door koeien die lopen in 
kruidenrijke weidevogelgraslanden te verkopen in “groot” 
Amsterdam. Het doel is met extra inkomsten het 
weidevogelbeheer voor de toekomst veilig te stellen.
De subsidies die de Provincie voor het weidevogelbeheer geeft, 
zijn slechts een compensatie voor de kosten, onontbeerlijk maar 
ook ongewis. Dit initiatief moet weidevogelbeheer economisch 
interessant maken voor de boeren en zo een duurzame basis 
geven. Ook de consument krijgt steeds meer belangstelling 
voor de herkomst van de zuivel: wat zit erin en hoe wordt 
geproduceerd? We maken dit hele traject zichtbaar. 
De consument weet dat de melk uit zijn ‘achtertuin’ Amstelland  
komt. De verwerking gaat in Ouderkerk plaatsvinden. 
Hierdoor zijn transportafstanden zeer kort.

Bij dit initiatief is een aantal organisaties betrokken, naast de ANV 
ook Vogelbescherming Nederland, Stichting Duurzaam Agrarisch 
Natuurbeheer (DAN), Vroegop Ruhe & Co. een groothandel in 
Amsterdam en Friesland Campina.  
De producten zijn  dagverse “witte” zuivel zoals melk, yoghurt 
en kwark, met als aanvulling boter voor de Onkruidenboter en 
het kaasje ‘Rondje Rondehoep’   bekend van de proeverij op de 
laatste Amstellanddag. Financieel zal het de eerste jaren een 
uitdaging worden. De benodigde ruimte en apparatuur vergen 
hoge investeringen. De provincie Noord-Holland  en de EU 
hebben  een subsidie van  €230.000 toegekend. De boeren gaan 
zelf investeren in het project. Ook derden die de melkfabriek 
willen ondersteunen zijn welkom. De winst van de melkfabriek 
gaat naar de boeren als extra betaling voor weidevogelbeheer en 
naar weidevogelprojecten in het gebied.
Dit zuivelproject kan Amstelland sterker op de kaart zetten.

Wes Korrel, voorzitter coöperatie Amstel Natuur Zuivel /
bestuurslid SBA

Ondernemers of particulieren die deze kleine 
streekmelkfabriek een warm hart toe dragen en bereid 
zijn het project via een donatie of middels een gunstige 
lening te ondersteunen, zijn welkom. Informatie: Kees 
Nieuwendijk (keesnieuwendijk@hotmail.com) of Gerard 
Stam (info@g-stam.nl).  

MANIFEST
Amstelland vormt een groene long van Amsterdam waarbij 
de Amstel de stad verbindt met een wereld van rust, ruimte 
en natuur. Dit gebied verdient daarom sterke bescherming. 
De kernwaarden van Amstelland zijn: het eeuwenoude, 
open Hollandse polderlandschap (gedragen door duurzame 
landbouw), weidevogels, cultuurhistorische buitenplaatsen 
en monumentale boerderijen. Amstelland is van grote waarde 
voor de aantrekkelijkheid van Amsterdam en omgeving als 
plek om te wonen, te werken en te recreëren.
Om de waarde van Amstelland te behouden moet het gebied 
gevrijwaard blijven van verstedelijking en het landschap 
moet duurzaam worden beheerd. De belangrijkste beheerders 
in het gebied zijn de agrariërs. Zij zijn onmisbaar in het 
duurzame behoud van de kernwaarden van het gebied. Doel 
van dit manifest is brede steun voor Amstelland te verwerven 
bij overheden, politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, inwoners en bezoekers. Het manifest is 
opgesteld door 16 organisaties die in Amstelland actief zijn 
en met elkaar het maatschappelijke draagvlak voor dit unieke 
gebied willen vergroten.

Nog vogels in Nederland?

Een paar weken geleden meldde de Vogelbescherming dat 
het slecht gaat met de vogelstand in Noord-West Europa. Het 
bekende verhaal werd deze keer eens niet geïllustreerd met 
een percentage achteruitgang maar met het aantal vogels dat 
verdwenen is. Dat getal, 421 miljoen, laat me sinds die publicatie 
niet meer los. Als je nagaat wat dat betekent in percentages kom 
je afhankelijk van de begindatum waarmee je vergelijkt op een 
percentage van 50 tot 60% achteruitgang.
En er is geen zicht op dat het stopt. De giftige cocktail van 
monoculturen, te intensief gebruik van de grond, bestrijdingsmid-
delen tegen insecten, gewasbeschermingsmiddelen en te grote 
uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden leidt tot een steeds 
snellere afname van het aantal vogels. Er is geen voedsel meer 
en geen kalk. De vogels worden bejaagd of vergiftigd. Het wordt 
stil in de bossen, op de akkers en in de weiden.
Zie voor meer gegevens www.vogelbescherming.nl

Je hoeft geen vogelliefhebber te zijn om je te realiseren wat dit 
betekent: geen vogelgeluiden, geen gefladder, geen lentebodes. 
De mens heeft het voor elkaar gekregen de dieren te bedreigen 
in hun voortbestaan. Eén soort, de mens, heeft de middelen 
gecreëerd om andere soorten te vernietigen. Wat voor gevolgen 
heeft zo’n ingreep in het ecosysteem en op langere termijn voor 
de mens zelf?

In ons Amstelland gaat het op dit moment relatief goed met de 
vogels. Naarmate het elders slechter gaat, wordt deze situatie 
steeds waardevoller en unieker. Uniek ook omdat zo dicht bij de 
grote stad nog redelijke aantallen weidevogels gezien en gehoord 
kunnen worden. En dat is een van de redenen waarom het zo 
belangrijk is dat we ons sterk maken voor behoud van dit gebied. 
Naar ik hoop als voorbeeld van een situatie waarbij landbouw en 
natuur zo kunnen samengaan dat ze allebei kunnen bloeien.

Hans Buijze, secretaris Stichting Beschermers Amstelland

Amstelgoed tekent sponsorcontract Rabobank

Op 20 november jl. is een sponsor overeenkomst getekend 
tussen Ondernemers vereniging Amstelgoed en de Rabobank 
Amstel en Vecht in pop up grand cafe De Banq in Ouderkerk 
aan de Amstel. Amstelgoed is een ondernemers netwerk dat 
het hele Amstelland beslaat. Dit kunnen horeca en of recreatie 
ondernemers zijn maar ook kunstenaars, boeren of andere 
producenten van streekproducten.
Op de website www.amstelgoed.nl kunnen alle deelnemende 
ondernemers zich presenteren. Amstelgoed moedigt 
samenwerking tussen de verschillende ondernemers aan bijv. 
op het gebied van arrangementen. Deze website zal bekendheid 
krijgen via diverse kanalen zoals Iamsterdam, ANWB, NS, VVV 
etc. en lokale marketing bureaus. Het doel is meer bekendheid 

Wij staan voor Amstelland

Ons gemeenschappelijk streven voor Amstelland is:

1) Behoud van een aantrekkelijk landschap met duurzaam 
weidevogelbeheer

De weidevogelstand in Amstelland is – in tegenstelling tot 
veel andere gebieden– al tientallen jaren stabiel. Dat is het 
resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen boeren, 
jagers, natuurbeschermingsorganisaties en vrijwilligers. Dit 
succesvolle weidevogelbeheer moet voor de toekomst veilig 
gesteld worden. De weidevogelkernen in de Ronde Hoep, 
reservaat en natuurbeheer door boeren op eigen land, en in de 
Bovenkerkerpolder met natuurbeheer op boerenland functioneren 
goed. De duurzaamheid die het reservaat geeft aan de Ronde 
Hoep mist de Bovenkerkerpolder. Door ook in deze polder, waar 
de gebruikers dat wensen, goede weidevogelpercelen een NNN 
bestemming te geven (natuur), kan ook in de Bovenkerkerpolder 
duurzaamheid worden bereikt. Succes ontbreekt deels in de 
Duivendrechterpolder en de Holendrechter- en Bullewijckpolder. 
In de Holendrechter- en Bullewijckpolder is een weidevogelkern 
inmiddels duurzaam geregeld en is succes afhankelijk van het 
juiste beheer. In de Duivendrechterpolder zijn nog forse stappen 
nodig.
Wij vragen de provincie en gemeenten om ondersteuning aan 
grondeigenaren, waar wenselijk i.s.m. stichting Duurzaam 
Agrarisch Natuurbeheer, bij de begrenzing van percelen als 
NNN in de Bovenkerkerpolder en zo mogelijk andere polders in 
Amstelland onder andere in de vorm van een goede regeling 
bij het eventueel afwaarderen van agrarische grond naar 
natuurgrond.
Tevens vragen wij van de provincie en gemeenten om 
ondersteuning bij het opstellen van een predatiebeheerplan in 
nauwe samenwerking met ANV De Amstel, Landschap Noord-
Holland en de WBE Amstelland en bij een effectieve en adequate 
uitvoering en monitoring ervan.

2) Duurzame en vitale landbouw.

Agrariërs in Amstelland staan voor een duurzame en 
toekomstbestendige landbouw die gezond voedsel oplevert en 
een aantrekkelijk landschap met een grote biodiversiteit, waar 
burgers met plezier recreëren.
De druk op de toekomstmogelijkheden van de landbouw is 

hoog. Hoge grondprijzen en dreigende verstedelijking beperken 
de mogelijkheden voor continuïteit van agrarische bedrijven. 
Kortlopende pachtcontracten dragen daar ook niet aan bij.
De provincie en gemeenten vragen we om de ontwikkeling van 
een grondbeleid dat agrariërs zekerheid biedt (langlopende 
pachtcontracten) om hun bedrijf te optimaliseren. Vanuit 
Amstelland bepleiten we bij verlenging van de Groene Uitweg 
subsidieregeling voor Verbreding, Structuurverbetering en 
Verduurzaming (bestuurlijk besluit eind 2017), dat deze ook 
opengesteld wordt voor Amstelland. De problematiek die zich 
voordoet is vergelijkbaar en qua gebied aangrenzend.
Agrarische bedrijven dragen substantieel bij aan het succesvolle 
weidevogelbeheer in Amstelland en zien ook kansen om in 
samenwerking met burgerinitiatieven duurzame, groene energie 
aan de regio te leveren. Tevens zien zij mogelijkheden voor 
extra inkomsten uit streekproducten die het mogelijk maken de 
combinatie te continueren van rendabele bedrijfsvoering met 
succesvol weidevogelbeheer.
Bij provincie en waterschap vragen we aandacht voor het 
spanningsveld tussen rendabele bedrijfsvoering, optimale 
waterhuishouding, (on)kruidenrijkdom en milieu (waterkwaliteit). 
Er mist soms overleg en inbreng uit de regio in het beleid rond 
water- en natuurbeheer en daarom vragen we overheden om 
vertegenwoordigers met lokale (agrarische) deskundigheid in een 
vroeg stadium mee te laten denken bij het maken van plannen die 
het agrarisch gebied raken, zoals bij een gebiedsvisie.

3) Stimuleren Amstellandproducten

We ondersteunen het produceren en distribueren van 
streekproducten uit Amstelland, zoals bijvoorbeeld al is 
gestart met het kaasje Rondje Rondehoep, Onkruidenboter en 
AmstelNatuurZuivel, die op korte termijn in Ouderkerk zal worden 
geproduceerd. AmstelNatuurZuivel heeft tot doel de inspanningen 
van boeren voor de natuur extra te financieren. Niet alleen draagt 
dit bij aan de economische draagkracht van het gebied, ook de 
binding tussen stad en Amstelland wordt erdoor versterkt. Een 
aantal ondernemers in Amstelland heeft zich verenigd in het 
initiatief ‘Amstelgoed’, een platform van
ondernemers dat Amstellandproducten promoot en de relatie legt 
tussen producenten en afnemers, tussen stad en platteland.
We vragen bedrijfsleven en overheden deze producten af te 
nemen en de ontwikkeling van nieuwe producten te stimuleren. 
Ook in het versterken van de relatie tussen stad en boerenland 
kunnen bedrijfsleven en overheden een wezenlijke rol spelen door 
de producten te promoten en erover te communiceren.

4) Extensieve recreatie

Amstelland is een belangrijk gebied voor de recreatie van de 
mensen in de omgeving. Ook toeristen weten het gebied steeds 
beter te vinden. Om de kernwaarden ‘rust’ en ‘ruimte’ te behouden, 
bepleiten wij extensieve vormen van recreatie. Grootschalige 
recreatieve voorzieningen passen hier niet. Het is wenselijk meer 
samenhang in het bestaande netwerk van wandel- en fietspaden 
te brengen en daarbij ook kruiden- en bloemrijke bermen te 
realiseren. Achterstallig onderhoud moet worden aangepakt. 
Duurzaam, langzaam en kleinschalig transport, bijvoorbeeld een 
(elektrische) bootdienst, past goed bij het gebied. We denken mee 
over de verbeteringen van extensieve recreatieve ontsluiting.
We vragen aan de overheden voldoende budget voor kwaliteit 
verhogende investeringen en onderhoud van bestaande 
infrastructuur, voor de ontwikkeling van een weidevogelboulevard 
in de Bovenkerkerpolder (met bloemrijke bermen) en aandacht 
voor en regulering van (gelimiteerd) bus- en autoverkeer.

geven aan de mogelijkheden van het Amstelland. Amstelgoed 
staat voor een recreatief interessant en economisch vitaal 
Amstelland maar wel met behoud van de kernwaarden van het 
landschap. Dit gedachtengoed past goed bij de Rabobank. Haar 
bijdrage ziet zij als een extra impuls voor de ondernemers in de 
regio. Amstelland biedt in een dichtbevolkte omgeving tal van 
kansen. Het is van belang dat de ondernemers zich verenigen, 
zodat er één gesprekspartner ontstaat. Om die reden is 
Amstelgoed opgericht. Ontstaan vanuit een initiatief van Stichting 
Beschermers Amstelland. 

Voor meer informatie: info@amstelgoed.nl

Gert Lutke Schipholt, 
bestuurder Amstelgoed
bestuurslid SBA
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Amstelland Wintereditie
Beste beschermers,

November 2014, een maand met de warmste dag sinds de 
weermetingen. Voor de boeren betekende deze nazomer 
een extra lang groeiseizoen voor het gras; voor de 
buitensporters extra lang doorgaan. 
Het klimaat verandert, we krijgen te maken met extremer 
weer. Regenbuien worden heftiger en ook periodes 
van droogte komen vaker voor. We moeten ons hier op 
voorbereiden en een ramp vóór zijn. Dit geldt  zeker ook 
voor ons laag gelegen Holland waar Amstelland deel van uit 
maakt.
In de polder de Ronde Hoep worden momenteel met de 
boeren inrichtingsmaatregelen besproken hoe het water 
bij een calamiteit als een overstroming, tijdelijk kan worden 
opgevangen en de schade zo beperkt mogelijk blijft. Het 
land kan dan als wateropvang worden gebruikt en niet als 
weiland voor het voedsel voor het vee. In Amsterdam wordt 
gewerkt om de stad ‘rainproof’ te maken, met groene daken 
en aangepaste inrichting van de openbare ruimte.               
Ook Amstelland moet op zijn toekomst zijn voorbereid. 
Als bestuur van de Stichting B eschermers Amstelland 
hebben we ons dit najaar  weer gebogen over de 
speerpunten voor het komende jaar.
Vorig jaar hebben we het ondernemersplatform 
aangekondigd om samen een sterk merk van Amstelland te 
maken, niet ten koste van de kwaliteit maar juist vanwege 
zijn hoge kwaliteit . De website  www.ontdekamstelland.nl 
is in de lucht. Het komend jaar wordt er verder gewerkt aan 
een actueel  overzicht  van activiteiten en produkten uit het 
gebied. Voor SBA blijft dit een speerpunt en we werken hierin 
samen met Groengebied Amstelland.

Een tweede speerpunt vormt de toekomst van Amstelland. 
Wat zijn de toekomstmogelijkheden  van de landbouw 

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 euro is het pakket te 
ontvangen. Maakt u een nieuwe beschermer 
lid dan kan dat voor 35 euro. De nieuwe  
beschermer ontvangt dan ook het 
Amstellandpakket.
Een goede cadeautip, 
te bestellen via de website:

www.beschermersamstelland.nl of
info@beschermersamstelland.nl

en andere economische dragers van het gebied? Zijn er 
genoeg ontwikkelingsmogelijkheden passend binnen het 
cultuurhistorische landschap? Wat verwachten de gebruikers 
van het gebied? De Universiteit Wageningen wil samen 
met SBA en de boeren in het gebied hier onderzoek naar 
doen. Wat zijn de feiten, wat zijn mythes en hoe maken we 
Amstelland toekomstbestendig? SBA zal mede op grond van 
de uitkomsten van dit onderzoek haar visie op het gebied 
bepalen.

Als derde speerpunt kiezen we voor een sterker contact 
met de beschermers. Onze Amstellanddag staat, blijft en 
is er voor iedereen. Verder willen we voor u en met u extra 
activiteiten in het gebied organiseren. Dit jaar was er een 
knotdag. We willen in 2015 speciaal voor beschermers een 
excursie en lezing organiseren. Over de aankondiging van 
beide leest u meer in deze nieuwsbrief. Maar wij willen ook  
van u graag  weten welke ideeën u als beschermer heeft 
over het gebied en of u actief mee wil denken en doen. 
U kunt uw ideeën aangeven op info@
beschermersamstelland.nl
In deze nieuwsbrief  vindt u verder een interview met de 
nieuwe  wethouder Peter Bot van de groenste stad van 
Europa: Amstelveen, een stukje over de wijze waarop 
kinderen uit de stad in Amstelland kennis maken met de 
boerderij en tot slot stellen nieuwe bestuursleden zich voor.
Ik wens u prettige feestdagen en noteert u alvast de 
Amstellanddag in  2015,  zondag 7 juni.

Maak gebruik van de exclusieve 
decemberaanbieding 2014 
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Amstelland Wintereditie
Beste beschermers,

November 2014, een maand met de warmste dag sinds de 
weermetingen. Voor de boeren betekende deze nazomer 
een extra lang groeiseizoen voor het gras; voor de 
buitensporters extra lang doorgaan. 
Het klimaat verandert, we krijgen te maken met extremer 
weer. Regenbuien worden heftiger en ook periodes 
van droogte komen vaker voor. We moeten ons hier op 
voorbereiden en een ramp vóór zijn. Dit geldt  zeker ook 
voor ons laag gelegen Holland waar Amstelland deel van uit 
maakt.
In de polder de Ronde Hoep worden momenteel met de 
boeren inrichtingsmaatregelen besproken hoe het water 
bij een calamiteit als een overstroming, tijdelijk kan worden 
opgevangen en de schade zo beperkt mogelijk blijft. Het 
land kan dan als wateropvang worden gebruikt en niet als 
weiland voor het voedsel voor het vee. In Amsterdam wordt 
gewerkt om de stad ‘rainproof’ te maken, met groene daken 
en aangepaste inrichting van de openbare ruimte.               
Ook Amstelland moet op zijn toekomst zijn voorbereid. 
Als bestuur van de Stichting B eschermers Amstelland 
hebben we ons dit najaar  weer gebogen over de 
speerpunten voor het komende jaar.
Vorig jaar hebben we het ondernemersplatform 
aangekondigd om samen een sterk merk van Amstelland te 
maken, niet ten koste van de kwaliteit maar juist vanwege 
zijn hoge kwaliteit . De website  www.ontdekamstelland.nl 
is in de lucht. Het komend jaar wordt er verder gewerkt aan 
een actueel  overzicht  van activiteiten en produkten uit het 
gebied. Voor SBA blijft dit een speerpunt en we werken hierin 
samen met Groengebied Amstelland.

Een tweede speerpunt vormt de toekomst van Amstelland. 
Wat zijn de toekomstmogelijkheden  van de landbouw 

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 euro is het pakket te 
ontvangen. Maakt u een nieuwe beschermer 
lid dan kan dat voor 35 euro. De nieuwe  
beschermer ontvangt dan ook het 
Amstellandpakket.
Een goede cadeautip, 
te bestellen via de website:

www.beschermersamstelland.nl of
info@beschermersamstelland.nl

en andere economische dragers van het gebied? Zijn er 
genoeg ontwikkelingsmogelijkheden passend binnen het 
cultuurhistorische landschap? Wat verwachten de gebruikers 
van het gebied? De Universiteit Wageningen wil samen 
met SBA en de boeren in het gebied hier onderzoek naar 
doen. Wat zijn de feiten, wat zijn mythes en hoe maken we 
Amstelland toekomstbestendig? SBA zal mede op grond van 
de uitkomsten van dit onderzoek haar visie op het gebied 
bepalen.

Als derde speerpunt kiezen we voor een sterker contact 
met de beschermers. Onze Amstellanddag staat, blijft en 
is er voor iedereen. Verder willen we voor u en met u extra 
activiteiten in het gebied organiseren. Dit jaar was er een 
knotdag. We willen in 2015 speciaal voor beschermers een 
excursie en lezing organiseren. Over de aankondiging van 
beide leest u meer in deze nieuwsbrief. Maar wij willen ook  
van u graag  weten welke ideeën u als beschermer heeft 
over het gebied en of u actief mee wil denken en doen. 
U kunt uw ideeën aangeven op info@
beschermersamstelland.nl
In deze nieuwsbrief  vindt u verder een interview met de 
nieuwe  wethouder Peter Bot van de groenste stad van 
Europa: Amstelveen, een stukje over de wijze waarop 
kinderen uit de stad in Amstelland kennis maken met de 
boerderij en tot slot stellen nieuwe bestuursleden zich voor.
Ik wens u prettige feestdagen en noteert u alvast de 
Amstellanddag in  2015,  zondag 7 juni.

Maak gebruik van de exclusieve 
decemberaanbieding 2014 
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Amstelland ontwaakt uit de winter

Beste beschermers,

Het is voorjaar: zon, regen, storm, koud en warm weer wisse-
len elkaar af. Ondanks dat verandert het landschap weer in 
mooie frisse groene lentekleuren.

De vogels zingen volop. Tot groot genoegen van de vogellief-
hebbers verblijven op het ondergelopen landje van Geijsel en 
op vele andere plekken in Amstelland,  weer grote aantallen 
grutto’s en andere doorgangsgasten. 
De fietsers beginnen aan hun rondje Ronde Hoep. De 
schooltuinen worden ingezaaid.

Wat heerlijk dat wij seizoenen hebben.

De 9de Amstellanddag komt met rasse schreden dichterbij. 
Noteert u 7 juni  in uw agenda? Er is dit jaar speciaal aan-
dacht voor “de jeugd”. Dit zal ook bij de opening op Wester- 
Amstel (10.00 uur) te zien en te horen zijn. De opening zal 
verricht worden door Emile Jaensch, dagelijks bestuurder 
van stadsdeel Zuid-oost van de Gemeente Amsterdam. Het 
stadsdeel dat voor Amstelland  verborgen lijkt,  door de harde 
scheidslijn van de A2. Eind mei ontvangt u het volledige pro-
gramma  van de Amstellanddag ,

In dit nummer kondigen wij een themadag in september aan, 
blikken we terug op onze themabijeenkomst in februari, ne-
men we afscheid van ons gewaardeerd bestuurslid Aad van 
Paassen. We schenken speciale aandacht aan de onder-
steuning van Beschermers Amstelland door de gemeente 
Amstelveen, het IVN en de Groenraad van Amstelveen. Het 
ondernemersplatform is actief  (www.ontdekamstelland.nl) en 
de universiteit van Wageningen is gestart met een onderzoek 
naar de toekomst van Amstelland. 

Beschermersbijdrage 2015
Tot slot herinner ik u aan uw bijdrage voor 2015.  In 
bijgevoegde brief staat aan gegeven op welke wijze u de 
bijdrage voor 2015 kunt overmaken. Voor degenen die 
een automatische machtiging hebben gegeven, zal de 
bijdrage in april worden afgeschreven.

ZONDAG 7 JUNI 2015

WWW.AMSTELLANDDAG.NL

Kom en geniet van de rust en de ruimte 
bij u om de hoek.

Amstelland opent haar deuren op

Zie voor het programma: 

land van boeren, burgers en buitenlui
land van boeren, burgers en buitenlui

Landschapsfonds

AMSTELLANDDAG 

‘Je ziet de mensen genieten op de Amstellanddag’

Na 10 jaar neemt Aad van Paassen als bestuurslid afscheid van 
de Stichting Beschermers Amstelland. Aad werd 10 jaar geleden 
gevraagd door de toenmalige voorzitter Kees van Tilburg en heeft 
een achtergrond in natuurorganisaties, hij is lid van het IVN Am-
stelveen, adviseur van agrarische natuurvereniging De Amstel en 
werkt beroepsmatig als stafmedewerker bij Landschappen.nl. 

‘De afgelopen tien jaar kende veel hoogtepunten, zoals de Am-
stellanddagen. Vooral de eerste keer in 2005 moesten we nog 
veel zelf uitvinden. Daar leerden we veel van en daarna werd het 
telkens groter. Ik ben heel blij dat we ermee begonnen zijn, je ziet 
mensen genieten. Ook de fotowedstrijden vond ik een succes, het 
liet goed zien hoe intens mensen Amstelland beleven. Een ander 
hoogtepunt was dat we in 2008 werden uitverkoren tot voor-
beeldgebied voor investeren in landschap door het toenmalige 
ministerie van LNV. Er hadden zich 36 gebieden aangemeld, wij 
waren één van de vier gebieden die werden gekozen. Daar ben ik 
nog steeds trots op. Daar is ook het programma ‘Mooi Amstelland’ 
uit voort gekomen dat is bedoeld om het landschap in Amstelland 
te verfraaien en toegankelijker te maken. Ook een succes was 
(en is) het project om tijdelijk het slootpeil te verhogen in sommige 
delen van de polders in Amstelland ten behoeve van de weide-
vogels. En niet te vergeten het realiseren van de streekrekening, 
waarvan een deel van de rente als gift in het Landschapsfonds 
Amstelland werd gestopt. Helaas staat de rente nu zo laag dat dat 
op dit moment weinig oplevert.’

Onderzoek naar de toekomst van Amstelland
De Stichting Beschermers Amstelland heeft om haar visie op de 
toekomst van Amstelland en haar eigen positie daarin te ontwik-
kelen,  de Wetenschapswinkel van Wageningen UR om een 
onderzoek gevraagd naar de toekomstige economische basis van 
het gebied. We zijn zeer blij dat de Wetenschapswinkel van de 
WUR dit onderzoek voor ons wil uitvoeren. 
De kernvragen voor het onderzoek gaan over:

1. wat zijn de toekomstmogelijkheden van de landbouwsector     
    in Amstelland?

2. wat zijn de toekomstmogelijkheden van  op landschap ge             
    baseerde bedrijvigheid in Amstelland, waaronder horeca   
    en recreatiebedrijven?Wat is de (mogelijke) landschap-      
    pelijke invloed van deze bedrijvigheid?

3. hoe kan de betrokkenheid van gebruikers en bedrijven van        
    het landschap vergroot worden? Welke nieuwe financierings-  
    constructies zijn toepasbaar op basis van “wie baat       
    heeft, financiert mee”?

Het onderzoek zal moeten aangeven waar  de kansen liggen, 
waar belangen van de verschillende partijen elkaar versterken 
en waar tegenstrijdigheden zitten en waar tussen moet gekozen 
worden?

Met betrokkenen uit het gebied zal nauw contact worden onder-
houden.Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidings-
commissie waarin vertegenwoordigers zitten van verschillende 
partijen in het gebied zoals de ANWB, Stichting het Groene Hart, 
gemeente Amsterdam, Landschapsfonds Amstelland en natuurlijk 
de Beschermers Amstelland zelf.

‘Het mooie aan Stichting Beschermers Amstelland is dat je in een 
brede groep op een constructieve manier bijdraagt aan de kwa- 
liteit en vitaliteit van het landelijk gebied in Amstelland en aan de 
beleefbaarheid daarvan voor burgers. Ik heb in die 10 jaren een 
aantal verschillende dingen gedaan voor de stichting. Onder an-
dere projecten begeleid vanuit het programma Mooi Amstelland, 
zoals het project Amstelerf, waarbij we samen met een extern bu-
reau en de betrokken agrariërs een tiental erven hebben verfraaid 
met erfbeplanting. Ik heb mijn periode als bestuurslid ervaren als 
boeiend en vooral ook leerzaam. Soms lukken dingen helaas niet; 
zo is de golfbaan er toch gekomen ondanks ons verzet. Maar een 
heleboel andere dingen lukken weer wel. Bijvoorbeeld de actie 
rondom de boerenlandhekken, hier waren ook de boeren blij mee. 
En in 2008 hebben we met een aantal vrijwilligers onder bege-
leiding van Landschap Noord-Holland alle landschapselementen 
in Amstelland in kaart gebracht: bosjes, rietkragen, knotwilgen, 
boomgaarden etc. Een tijdrovende klus, maar heel interessant en 
erg leuk om te doen.’ 

‘Dieptepunten waren er ook natuurlijk, zoals het stopzetten door 
het waterschap van het Mooi Amstelland project de Watertuin in 
de Middelpolder. Maar daar moet je niet te lang in blijven hangen. 
Je moet vooral kijken naar wat er wel is gelukt en welke dingen 
nog meer zinvol zijn voor het gebied en de mensen die er werken, 
wonen en recreëren. Ik zal daaraan blijven bijdragen, de komende 
jaren meer via andere sporen maar ik blijf stichting Bescherm-
ers Amstelland natuurlijk wel nauwlettend volgen en waar nodig 
steunen. 

Mijn wens voor de Stichting is dat ze zich in de toekomst door 
ontwikkelt tot een streekorganisatie met veel draagvlak onder 
alle bewoners, organisaties, bedrijven en overheden in en rond 
Amstelland. Daar heb ik alle vertrouwen in!’

Als bestuur bedanken wij Aad voor zijn grote inbreng, gedurende 
vele jaren.

Interview 
Aad van Paassen, 
vertrekkend bestuurslid

De Stichting Beschermers Amstelland is  een project gestart 
waarbij ondernemers en winkeliers uit Amstelveen een bezoek 
kunnen brengen aan  Amstelland om hun bekendheid met het 
gebied te vergroten.  We willen de ondernemers:
Kennis laten maken met de producten die het landschap voort-
brengen. 
Laten zien dat Amstelland kwaliteiten heeft die ook voor iedereen 
meerwaarde opleveren. 
Laten zien dat er economisch potentieel in het gebied aanwezig 
is. 

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Coöperatief fonds van de Rabobank Amstel en Vecht.
Het sluit aan bij de activiteiten die worden ontplooid door het 
ondernemersplatform Amstelland en de samenwerking met de 
gemeente Amstelveen en IVN.

Op de website www.ontdekamstelland.nl  vindt u een actueel 
aanbod van de ondernemers in Amstelland.

Belangstelling als ondernemer voor wat Amstelland voor u kan 
betekenen? 
U kunt meedenken over deze activiteiten en contact opnemen 
met Hans Koot, secretaris van het bestuur.

Stuur een mail naar secretaris@beschermersamstelland.nl.

Amstelveense ondernemers naar Amstelland?

www.beschermersamstelland.nl

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

Amstelland Lente 2015
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Amstelland Wintereditie
Beste beschermers,

November 2014, een maand met de warmste dag sinds de 
weermetingen. Voor de boeren betekende deze nazomer 
een extra lang groeiseizoen voor het gras; voor de 
buitensporters extra lang doorgaan. 
Het klimaat verandert, we krijgen te maken met extremer 
weer. Regenbuien worden heftiger en ook periodes 
van droogte komen vaker voor. We moeten ons hier op 
voorbereiden en een ramp vóór zijn. Dit geldt  zeker ook 
voor ons laag gelegen Holland waar Amstelland deel van uit 
maakt.
In de polder de Ronde Hoep worden momenteel met de 
boeren inrichtingsmaatregelen besproken hoe het water 
bij een calamiteit als een overstroming, tijdelijk kan worden 
opgevangen en de schade zo beperkt mogelijk blijft. Het 
land kan dan als wateropvang worden gebruikt en niet als 
weiland voor het voedsel voor het vee. In Amsterdam wordt 
gewerkt om de stad ‘rainproof’ te maken, met groene daken 
en aangepaste inrichting van de openbare ruimte.               
Ook Amstelland moet op zijn toekomst zijn voorbereid. 
Als bestuur van de Stichting B eschermers Amstelland 
hebben we ons dit najaar  weer gebogen over de 
speerpunten voor het komende jaar.
Vorig jaar hebben we het ondernemersplatform 
aangekondigd om samen een sterk merk van Amstelland te 
maken, niet ten koste van de kwaliteit maar juist vanwege 
zijn hoge kwaliteit . De website  www.ontdekamstelland.nl 
is in de lucht. Het komend jaar wordt er verder gewerkt aan 
een actueel  overzicht  van activiteiten en produkten uit het 
gebied. Voor SBA blijft dit een speerpunt en we werken hierin 
samen met Groengebied Amstelland.

Een tweede speerpunt vormt de toekomst van Amstelland. 
Wat zijn de toekomstmogelijkheden  van de landbouw 

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 euro is het pakket te 
ontvangen. Maakt u een nieuwe beschermer 
lid dan kan dat voor 35 euro. De nieuwe  
beschermer ontvangt dan ook het 
Amstellandpakket.
Een goede cadeautip, 
te bestellen via de website:

www.beschermersamstelland.nl of
info@beschermersamstelland.nl

en andere economische dragers van het gebied? Zijn er 
genoeg ontwikkelingsmogelijkheden passend binnen het 
cultuurhistorische landschap? Wat verwachten de gebruikers 
van het gebied? De Universiteit Wageningen wil samen 
met SBA en de boeren in het gebied hier onderzoek naar 
doen. Wat zijn de feiten, wat zijn mythes en hoe maken we 
Amstelland toekomstbestendig? SBA zal mede op grond van 
de uitkomsten van dit onderzoek haar visie op het gebied 
bepalen.

Als derde speerpunt kiezen we voor een sterker contact 
met de beschermers. Onze Amstellanddag staat, blijft en 
is er voor iedereen. Verder willen we voor u en met u extra 
activiteiten in het gebied organiseren. Dit jaar was er een 
knotdag. We willen in 2015 speciaal voor beschermers een 
excursie en lezing organiseren. Over de aankondiging van 
beide leest u meer in deze nieuwsbrief. Maar wij willen ook  
van u graag  weten welke ideeën u als beschermer heeft 
over het gebied en of u actief mee wil denken en doen. 
U kunt uw ideeën aangeven op info@
beschermersamstelland.nl
In deze nieuwsbrief  vindt u verder een interview met de 
nieuwe  wethouder Peter Bot van de groenste stad van 
Europa: Amstelveen, een stukje over de wijze waarop 
kinderen uit de stad in Amstelland kennis maken met de 
boerderij en tot slot stellen nieuwe bestuursleden zich voor.
Ik wens u prettige feestdagen en noteert u alvast de 
Amstellanddag in  2015,  zondag 7 juni.

Maak gebruik van de exclusieve 
decemberaanbieding 2014 
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Amstelland Wintereditie
Beste beschermers,

November 2014, een maand met de warmste dag sinds de 
weermetingen. Voor de boeren betekende deze nazomer 
een extra lang groeiseizoen voor het gras; voor de 
buitensporters extra lang doorgaan. 
Het klimaat verandert, we krijgen te maken met extremer 
weer. Regenbuien worden heftiger en ook periodes 
van droogte komen vaker voor. We moeten ons hier op 
voorbereiden en een ramp vóór zijn. Dit geldt  zeker ook 
voor ons laag gelegen Holland waar Amstelland deel van uit 
maakt.
In de polder de Ronde Hoep worden momenteel met de 
boeren inrichtingsmaatregelen besproken hoe het water 
bij een calamiteit als een overstroming, tijdelijk kan worden 
opgevangen en de schade zo beperkt mogelijk blijft. Het 
land kan dan als wateropvang worden gebruikt en niet als 
weiland voor het voedsel voor het vee. In Amsterdam wordt 
gewerkt om de stad ‘rainproof’ te maken, met groene daken 
en aangepaste inrichting van de openbare ruimte.               
Ook Amstelland moet op zijn toekomst zijn voorbereid. 
Als bestuur van de Stichting B eschermers Amstelland 
hebben we ons dit najaar  weer gebogen over de 
speerpunten voor het komende jaar.
Vorig jaar hebben we het ondernemersplatform 
aangekondigd om samen een sterk merk van Amstelland te 
maken, niet ten koste van de kwaliteit maar juist vanwege 
zijn hoge kwaliteit . De website  www.ontdekamstelland.nl 
is in de lucht. Het komend jaar wordt er verder gewerkt aan 
een actueel  overzicht  van activiteiten en produkten uit het 
gebied. Voor SBA blijft dit een speerpunt en we werken hierin 
samen met Groengebied Amstelland.

Een tweede speerpunt vormt de toekomst van Amstelland. 
Wat zijn de toekomstmogelijkheden  van de landbouw 

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 euro is het pakket te 
ontvangen. Maakt u een nieuwe beschermer 
lid dan kan dat voor 35 euro. De nieuwe  
beschermer ontvangt dan ook het 
Amstellandpakket.
Een goede cadeautip, 
te bestellen via de website:

www.beschermersamstelland.nl of
info@beschermersamstelland.nl

en andere economische dragers van het gebied? Zijn er 
genoeg ontwikkelingsmogelijkheden passend binnen het 
cultuurhistorische landschap? Wat verwachten de gebruikers 
van het gebied? De Universiteit Wageningen wil samen 
met SBA en de boeren in het gebied hier onderzoek naar 
doen. Wat zijn de feiten, wat zijn mythes en hoe maken we 
Amstelland toekomstbestendig? SBA zal mede op grond van 
de uitkomsten van dit onderzoek haar visie op het gebied 
bepalen.

Als derde speerpunt kiezen we voor een sterker contact 
met de beschermers. Onze Amstellanddag staat, blijft en 
is er voor iedereen. Verder willen we voor u en met u extra 
activiteiten in het gebied organiseren. Dit jaar was er een 
knotdag. We willen in 2015 speciaal voor beschermers een 
excursie en lezing organiseren. Over de aankondiging van 
beide leest u meer in deze nieuwsbrief. Maar wij willen ook  
van u graag  weten welke ideeën u als beschermer heeft 
over het gebied en of u actief mee wil denken en doen. 
U kunt uw ideeën aangeven op info@
beschermersamstelland.nl
In deze nieuwsbrief  vindt u verder een interview met de 
nieuwe  wethouder Peter Bot van de groenste stad van 
Europa: Amstelveen, een stukje over de wijze waarop 
kinderen uit de stad in Amstelland kennis maken met de 
boerderij en tot slot stellen nieuwe bestuursleden zich voor.
Ik wens u prettige feestdagen en noteert u alvast de 
Amstellanddag in  2015,  zondag 7 juni.
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Amstelland ontwaakt uit de winter

Beste beschermers,

Het is voorjaar: zon, regen, storm, koud en warm weer wisse-
len elkaar af. Ondanks dat verandert het landschap weer in 
mooie frisse groene lentekleuren.

De vogels zingen volop. Tot groot genoegen van de vogellief-
hebbers verblijven op het ondergelopen landje van Geijsel en 
op vele andere plekken in Amstelland,  weer grote aantallen 
grutto’s en andere doorgangsgasten. 
De fietsers beginnen aan hun rondje Ronde Hoep. De 
schooltuinen worden ingezaaid.

Wat heerlijk dat wij seizoenen hebben.

De 9de Amstellanddag komt met rasse schreden dichterbij. 
Noteert u 7 juni  in uw agenda? Er is dit jaar speciaal aan-
dacht voor “de jeugd”. Dit zal ook bij de opening op Wester- 
Amstel (10.00 uur) te zien en te horen zijn. De opening zal 
verricht worden door Emile Jaensch, dagelijks bestuurder 
van stadsdeel Zuid-oost van de Gemeente Amsterdam. Het 
stadsdeel dat voor Amstelland  verborgen lijkt,  door de harde 
scheidslijn van de A2. Eind mei ontvangt u het volledige pro-
gramma  van de Amstellanddag ,

In dit nummer kondigen wij een themadag in september aan, 
blikken we terug op onze themabijeenkomst in februari, ne-
men we afscheid van ons gewaardeerd bestuurslid Aad van 
Paassen. We schenken speciale aandacht aan de onder-
steuning van Beschermers Amstelland door de gemeente 
Amstelveen, het IVN en de Groenraad van Amstelveen. Het 
ondernemersplatform is actief  (www.ontdekamstelland.nl) en 
de universiteit van Wageningen is gestart met een onderzoek 
naar de toekomst van Amstelland. 

Beschermersbijdrage 2015
Tot slot herinner ik u aan uw bijdrage voor 2015.  In 
bijgevoegde brief staat aan gegeven op welke wijze u de 
bijdrage voor 2015 kunt overmaken. Voor degenen die 
een automatische machtiging hebben gegeven, zal de 
bijdrage in april worden afgeschreven.

ZONDAG 7 JUNI 2015

WWW.AMSTELLANDDAG.NL

Kom en geniet van de rust en de ruimte 
bij u om de hoek.

Amstelland opent haar deuren op

Zie voor het programma: 

land van boeren, burgers en buitenlui
land van boeren, burgers en buitenlui

Landschapsfonds

AMSTELLANDDAG 

‘Je ziet de mensen genieten op de Amstellanddag’

Na 10 jaar neemt Aad van Paassen als bestuurslid afscheid van 
de Stichting Beschermers Amstelland. Aad werd 10 jaar geleden 
gevraagd door de toenmalige voorzitter Kees van Tilburg en heeft 
een achtergrond in natuurorganisaties, hij is lid van het IVN Am-
stelveen, adviseur van agrarische natuurvereniging De Amstel en 
werkt beroepsmatig als stafmedewerker bij Landschappen.nl. 

‘De afgelopen tien jaar kende veel hoogtepunten, zoals de Am-
stellanddagen. Vooral de eerste keer in 2005 moesten we nog 
veel zelf uitvinden. Daar leerden we veel van en daarna werd het 
telkens groter. Ik ben heel blij dat we ermee begonnen zijn, je ziet 
mensen genieten. Ook de fotowedstrijden vond ik een succes, het 
liet goed zien hoe intens mensen Amstelland beleven. Een ander 
hoogtepunt was dat we in 2008 werden uitverkoren tot voor-
beeldgebied voor investeren in landschap door het toenmalige 
ministerie van LNV. Er hadden zich 36 gebieden aangemeld, wij 
waren één van de vier gebieden die werden gekozen. Daar ben ik 
nog steeds trots op. Daar is ook het programma ‘Mooi Amstelland’ 
uit voort gekomen dat is bedoeld om het landschap in Amstelland 
te verfraaien en toegankelijker te maken. Ook een succes was 
(en is) het project om tijdelijk het slootpeil te verhogen in sommige 
delen van de polders in Amstelland ten behoeve van de weide-
vogels. En niet te vergeten het realiseren van de streekrekening, 
waarvan een deel van de rente als gift in het Landschapsfonds 
Amstelland werd gestopt. Helaas staat de rente nu zo laag dat dat 
op dit moment weinig oplevert.’

Onderzoek naar de toekomst van Amstelland
De Stichting Beschermers Amstelland heeft om haar visie op de 
toekomst van Amstelland en haar eigen positie daarin te ontwik-
kelen,  de Wetenschapswinkel van Wageningen UR om een 
onderzoek gevraagd naar de toekomstige economische basis van 
het gebied. We zijn zeer blij dat de Wetenschapswinkel van de 
WUR dit onderzoek voor ons wil uitvoeren. 
De kernvragen voor het onderzoek gaan over:

1. wat zijn de toekomstmogelijkheden van de landbouwsector     
    in Amstelland?

2. wat zijn de toekomstmogelijkheden van  op landschap ge             
    baseerde bedrijvigheid in Amstelland, waaronder horeca   
    en recreatiebedrijven?Wat is de (mogelijke) landschap-      
    pelijke invloed van deze bedrijvigheid?

3. hoe kan de betrokkenheid van gebruikers en bedrijven van        
    het landschap vergroot worden? Welke nieuwe financierings-  
    constructies zijn toepasbaar op basis van “wie baat       
    heeft, financiert mee”?

Het onderzoek zal moeten aangeven waar  de kansen liggen, 
waar belangen van de verschillende partijen elkaar versterken 
en waar tegenstrijdigheden zitten en waar tussen moet gekozen 
worden?

Met betrokkenen uit het gebied zal nauw contact worden onder-
houden.Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidings-
commissie waarin vertegenwoordigers zitten van verschillende 
partijen in het gebied zoals de ANWB, Stichting het Groene Hart, 
gemeente Amsterdam, Landschapsfonds Amstelland en natuurlijk 
de Beschermers Amstelland zelf.

‘Het mooie aan Stichting Beschermers Amstelland is dat je in een 
brede groep op een constructieve manier bijdraagt aan de kwa- 
liteit en vitaliteit van het landelijk gebied in Amstelland en aan de 
beleefbaarheid daarvan voor burgers. Ik heb in die 10 jaren een 
aantal verschillende dingen gedaan voor de stichting. Onder an-
dere projecten begeleid vanuit het programma Mooi Amstelland, 
zoals het project Amstelerf, waarbij we samen met een extern bu-
reau en de betrokken agrariërs een tiental erven hebben verfraaid 
met erfbeplanting. Ik heb mijn periode als bestuurslid ervaren als 
boeiend en vooral ook leerzaam. Soms lukken dingen helaas niet; 
zo is de golfbaan er toch gekomen ondanks ons verzet. Maar een 
heleboel andere dingen lukken weer wel. Bijvoorbeeld de actie 
rondom de boerenlandhekken, hier waren ook de boeren blij mee. 
En in 2008 hebben we met een aantal vrijwilligers onder bege-
leiding van Landschap Noord-Holland alle landschapselementen 
in Amstelland in kaart gebracht: bosjes, rietkragen, knotwilgen, 
boomgaarden etc. Een tijdrovende klus, maar heel interessant en 
erg leuk om te doen.’ 

‘Dieptepunten waren er ook natuurlijk, zoals het stopzetten door 
het waterschap van het Mooi Amstelland project de Watertuin in 
de Middelpolder. Maar daar moet je niet te lang in blijven hangen. 
Je moet vooral kijken naar wat er wel is gelukt en welke dingen 
nog meer zinvol zijn voor het gebied en de mensen die er werken, 
wonen en recreëren. Ik zal daaraan blijven bijdragen, de komende 
jaren meer via andere sporen maar ik blijf stichting Bescherm-
ers Amstelland natuurlijk wel nauwlettend volgen en waar nodig 
steunen. 

Mijn wens voor de Stichting is dat ze zich in de toekomst door 
ontwikkelt tot een streekorganisatie met veel draagvlak onder 
alle bewoners, organisaties, bedrijven en overheden in en rond 
Amstelland. Daar heb ik alle vertrouwen in!’

Als bestuur bedanken wij Aad voor zijn grote inbreng, gedurende 
vele jaren.

Interview 
Aad van Paassen, 
vertrekkend bestuurslid

De Stichting Beschermers Amstelland is  een project gestart 
waarbij ondernemers en winkeliers uit Amstelveen een bezoek 
kunnen brengen aan  Amstelland om hun bekendheid met het 
gebied te vergroten.  We willen de ondernemers:
Kennis laten maken met de producten die het landschap voort-
brengen. 
Laten zien dat Amstelland kwaliteiten heeft die ook voor iedereen 
meerwaarde opleveren. 
Laten zien dat er economisch potentieel in het gebied aanwezig 
is. 

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Coöperatief fonds van de Rabobank Amstel en Vecht.
Het sluit aan bij de activiteiten die worden ontplooid door het 
ondernemersplatform Amstelland en de samenwerking met de 
gemeente Amstelveen en IVN.

Op de website www.ontdekamstelland.nl  vindt u een actueel 
aanbod van de ondernemers in Amstelland.

Belangstelling als ondernemer voor wat Amstelland voor u kan 
betekenen? 
U kunt meedenken over deze activiteiten en contact opnemen 
met Hans Koot, secretaris van het bestuur.

Stuur een mail naar secretaris@beschermersamstelland.nl.

Amstelveense ondernemers naar Amstelland?

www.beschermersamstelland.nl

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

Amstelland Lente 2015
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Wij Staan Voor Amstelland
Sneeuw en hagel laten zien dat het echt winter is. 
De 11de Amstellanddag lijkt al weer lang geleden. Er 
waren veel bezoekers en er was grote belangstelling 
voor rondleidingen en amstellandproducten. De 12e 
Amstellanddag staat gepland voor 3 juni 2018, met de 
traditionele opening op Wester-Amstel.

Onze activiteiten blijven niet beperkt tot het organiseren 
van de Amstellanddag. Wij volgen positief kritisch de 
ontwikkelingen en geven hierover onze mening. Op onze 
website kunt u die volgen. In de zoektocht van Amsterdam 
naar woningbouwlokaties (Koers 2025) viel het oog op het 
volkstuinenpark Amstelglorie. Gelukkig lijkt dit nu van de 
baan. De wethouder  heeft aangegeven dat de ligging in 
de groene Amstelscheg hierbij een belangrijk punt was. 
Wij blijven alert. De plannen voor de dijkverzwaring bleken 
gelukkig minder ingrijpend. Thans speelt in De Ronde 
Hoep de aanleg van een pompinstallatie in verband met de 
calamiteitenberging. Landschappelijke inpassing is hierbij 
voor ons een belangrijk punt. Voorts speelt de toekomst 
van het Jagershuis in Ouderkerk en met regelmaat nieuwe 
bebouwing langs de Amstel. 

Waar we veel energie in hebben gestoken is de 
samenwerking met de organisaties die allen actief zijn in 
Amstelland. Na het uitkomen van het rapport Bloeiend 
Amstelland (WUR), heeft onze stichting het initiatief genomen 
om met 16 organisaties om tafel te gaan en onderzocht hoe 
we beter kunnen samenwerken. Dit heeft geresulteerd in het 
manifest “Wij staan voor Amstelland”. In deze nieuwsbrief 
is de volledige tekst opgenomen. Op 7 december is het 
manifest aangeboden aan bestuurders van de provincie NH, 
de gemeenten Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam, 
Groengebied Amstelland en het Waterschap AGV. De 
eerste reactie van alle bestuurders was grote ondersteuning 
en waardering dat we dit voor elkaar hebben gekregen. 
Amstelland is een voorbeeld voor weidevogelbeheer en de 

manier waarop men zich hier organiseert. Gedeputeerde 
Tekin erkende dat er geïnvesteerd moet worden. Hij wil 
met ons op korte termijn bespreken hoe we dit verder gaan 
aanpakken. Op een kaart van Amstelland hebben alle 
betrokkenen hun handtekening gezet om samen aan de slag 
te gaan.

Op 21 februari 2018 houden we een thema-avond voor 
beschermers. Wij willen u bijpraten over de ontwikkelingen 
in Amstelland. Tevens hebben we Geert Timmermans 
(stadsecoloog) bereid gevonden om een lezing te houden 
over de biodiversiteit in stad en land en de migratiestromen 
van flora en fauna specifiek in ons gebied. 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112, 
1082 LP, Amsterdam. Aanvang 20.00 uur.

Voorts in deze nieuwsbrief: de melkfabriek i.o. in 
Ouderkerk, de algehele teruggang van de vogelstand en de 
ontwikkelingen bij ondernemersvereniging  Amstelgoed.

Wat betreft onze nieuwsbrief. Vanaf 2018 gaan ook wij 
digitaal. Hoge portokosten spelen hierbij mee. Wij vragen 
de beschermers die de nieuwsbrief per post willen blijven 
ontvangen dit aan te geven via: 
info@beschermersamstelland.nl of via: postbus 146, 
1190 AC, Ouderkerk a/d Amstel. Het programmaboekje van 
de Amstellanddag blijft u wel per post ontvangen

Ik wens u fijne feestdagen en hoop u in 2018 weer te 
ontmoeten.

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

5) Vergroten van maatschappelijk draagvlak 

Een breed maatschappelijk draagvlak is nodig voor de 
bescherming van Amstelland. Meer mensen vertrouwd maken met 
de bijzondere kwaliteiten van het gebied is daarvoor belangrijk. 
De jaarlijkse Amstellanddag levert een belangrijke bijdrage. Het 
op de markt brengen van de streekproducten, publiciteit rond 
gebeurtenissen en activiteiten, investeringen in de recreatieve 
mogelijkheden, het bekendheid geven aan de historie, de 
natuurwaarden en al het moois dat het gebied te bieden heeft, 
moeten het draagvlak in de komende jaren vergroten.
We vragen provincie en betrokken gemeenten (Amsterdam, 
Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn) een actieve rol te nemen 
in de bewustwording en vergroting van het maatschappelijk 
draagvlak voor Amstelland.

6) Realisatie van planologische bescherming 

Om Amstelland met al zijn kwaliteiten te behouden, is een 
eenduidig planologisch beschermingsregime voor de gehele 
groene long noodzakelijk. Geplande en sluipende verstedelijking 
en ‘verruiging’ van agrarische grond moet worden voorkomen. 
Daarom willen wij in een vroeg stadium meedenken over de koers 
die de overheden uitstippelen voor Amstelland. Daarnaast willen 
we participeren in bestuurlijke overleggen.
We vragen een eenduidige planologische bescherming van 
het gebied, een heldere definitie van agrarisch gebruik die de 
openheid van het gebied veiligstelt en proactief meedenken bij 
planvorming en participatie in overleggen.

Ondertekenaars: Stichting Beschermers Amstelland, 
Landschap Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland, 
Agrarische Natuurvereniging de Amstel, IVN Amstelveen, 
IVN Amsterdam, Ondernemersvereniging Amstelgoed, 
Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer, M.L. Kingpark, 
Tuinpark Amstelglorie, Vereniging Amsteloever, Collectief 
Noord-Holland-Zuid, AmstelNatuurZuivel, Jonge Agrariërs 
Amstelland, WBE Amstelland, Stichting Arcadisch 
Westeramstel.

Gezocht: Nieuwe Beschermers !

Onder elke 5 beschermers die een nieuwe donateur 
aandragen wordt een Atlas Amstelland verloot.

© Henk Keizer

Amstelland Winter 2017
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