
mstelland vormt een groene long van Am-
sterdam 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 eeu-
wenoude, open Hollandse polderlandschap 
(gedragen door duurzame landbouw), weide-
vogels, cultuurhistorische buitenplaatsen en 
monumentale boerderijen. Amstelland is van 
grote waarde voor de aantrekkelijkheid van 
Amsterdam en omgeving als plek om te wo-
nen, te werken en te recreëren. 
Om de waarde van Amstelland te behouden 
moet het gebied gevrijwaard blijven van ver-
stedelijking en het landschap moet duurzaam 
worden beheerd. De belangrijkste beheerders 
in het gebied zijn de agrariërs. Zij zijn onmis-
baar in het duurzame behoud van de kern-
waarden van het gebied. Doel van dit manifest 
is brede steun voor Amstelland te verwerven 
bij overheden, politiek, bedrijfsleven, maat-
schappelijke organisaties, inwoners en bezoe-
kers. Het manifest is opgesteld door 16 orga-
nisaties die in Amstelland actief zijn en met 
elkaar het maatschappelijke draagvlak voor dit 
unieke gebied willen vergroten.

Ons gemeenschappelijk streven 
voor Amstelland is:

1) Behoud van een aantrekkelijk land-
schap met duurzaam weidevogelbeheer
 
De weidevogelstand in Amstelland is – in te-
genstelling tot veel andere gebieden–  al tien-
tallen 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 weide-
vogelkernen in de Ronde Hoep, reservaat en 
natuurbeheer door boeren op eigen land, en in 
de Bovenkerkerpolder met natuurbeheer op boe-
renland 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 weide-
vogelpercelen een NNN bestemming te geven 
(natuur), kan ook in de Bovenkerkerpolder duur-
zaamheid worden bereikt. Succes ontbreekt deels 
in de Duivendrechterpolder en de Holendrech-
ter- 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 on-
dersteuning aan grondeigenaren, waar wense-
lijk i.s.m. stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbe-
heer, bij de begrenzing van percelen als NNN in 
de Bovenkerkerpolder en zo mogelijk andere pol-
ders 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 gemeen-
ten 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 eff ectieve en adequa-
te 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 (lang-lopende pachtcontracten) 
om hun bedrijf te optimaliseren. Vanuit Amstelland 
bepleiten we bij verlenging van de Groene Uitweg 
subsidieregeling voor Verbreding, Structuurver-
betering 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 
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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 distribue-
ren van streekproducten uit Amstelland, zoals 
bijvoorbeeld al is gestart met het kaasje Rondje 
Rondehoep, Onkruidenboter en AmstelNatuurZui-
vel, die op korte termijn in Ouderkerk zal worden 
geproduceerd. AmstelNatuurZuivel heeft tot doel 
de inspanningen van boeren voor de natuur extra 
te fi nancieren. 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 Amstelland-
producten promoot en de relatie legt tussen pro-
ducenten en afnemers, tussen stad en platteland. 

We vragen bedrijfsleven en overheden deze pro-
ducten af te nemen en de ontwikkeling van nieu-
we 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 re-
creatie van de mensen in de omgeving. Ook toe-
risten weten het gebied steeds beter te vinden. 
Om de kernwaarden ‘rust’ en ‘ruimte’ te behou-
den, bepleiten wij extensieve vormen van recrea-
tie. Grootschalige recreatieve voorzieningen pas-
sen hier niet. Het is wenselijk meer samenhang in 
het bestaande netwerk van wandel- en fi etspaden 
te brengen en daarbij ook kruiden- en bloemrijke 
bermen te realiseren. Achterstallig onderhoud 
moet worden aangepakt. Duurzaam, langzaam 
en kleinschalig transport, bijvoorbeeld een (elek-
trische) bootdienst, past goed bij het gebied. We 
denken mee over de verbeteringen van extensie-
ve recreatieve ontsluiting. 

We vragen aan de overheden voldoende budget 
voor kwaliteit verhogende investeringen en on-
derhoud 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.

5) Vergroten van maatschappelijk draag-
vlak 
                                                          
Een breed maatschappelijk draagvlak is nodig 
voor de bescherming van Amstelland. Meer men-
sen vertrouwd maken met de bijzondere kwali-
teiten van het gebied is daarvoor belangrijk. De 
jaarlijkse Amstellanddag levert een belangrijke 
bijdrage. Het op de markt brengen van de streek-
producten, publiciteit rond gebeurtenissen en ac-
tiviteiten, investeringen in de recreatieve mogelijk-
heden, het bekendheid geven aan de historie, de 
natuurwaarden en al het moois dat het gebied te 
bieden heeft, moeten het draagvlak in de komen-
de jaren vergroten. 

We vragen provincie en betrokken gemeenten 
(Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uit-
hoorn) een actieve rol te nemen in de bewustwor-
ding en vergroting van het maatschappelijk drag-
vlak voor Amstelland. 

6) Realisatie van planologische bescher-
ming   
                                                                                 
Om Amstelland met al zijn kwaliteiten te behou-
den, is een eenduidig planologisch bescher-
mingsregime voor de gehele groene long nood-
zakelijk. Geplande en sluipende verstedelijking 
en ‘verruiging’ van agrarische grond moet worden 
voorkomen. Daarom willen wij in een vroeg stadi-
um meedenken over de koers die de overheden 
uitstippelen voor Amstelland. Daarnaast willen we 
participeren in bestuurlijke overleggen.

We vragen een eenduidige planologische be-
scherming van het gebied, een heldere defi nitie 
van agrarisch gebruik die de openheid van het 
gebied veiligstelt en proactief meedenken bij plan-
vorming en participatie in overleggen.

                                                7 december 2017

Ondertekenaars: 

Stichting Beschermers Amstelland, Land-
schap Noord-Holland, Vogelbescherming 
Nederland, Agrarische Natuurvereni-
ging de Amstel, IVN Amstelveen, IVN 
Amsterdam, Ondernemersvereniging 
Amstelgoed, Duurzaam Agrarisch Na-
tuurbeheer, M.L. Kingpark, Tuinpark 
Amstelglorie, Vereniging Amsteloever, 
Collectief Noord-Holland-Zuid, AmstelNa-
tuurZuivel, Jonge Agrariërs Amstelland, 
WBE Amstelland, Stichting Arcadisch 
Westeramstel
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