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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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Beste Beschermers,
We hadden een lange warme droge zomer. Dat was 
heerlijk om van Amstelland te genieten maar het had ook 
zijn keerzijde. Nederland is van oudsher goed voorbereid  
op ‘te veel water’ met dreigingen van wateroverlast en 
overstromingen. We worden ons nu bewust  van de 
gevolgen van ‘te weinig water’. Ons klimaat is  dusdanig 
aan het  veranderen dat we met beide extremen  moeten 
leren omgaan.  Droogte heeft consequenties voor de 
natuur, landbouw, zwemwater, de dijken en daling van de 
bodem. Ook Amstelland ondervindt de gevolgen.  Voor de 
boeren was de grasopbrengst lager. De dijken werden de 
afgelopen maanden extra geïnspecteerd. Gekeken werd 
of de veendijken geen scheuren gingen vertonen en of de 
waterkwaliteit goed bleef. Droogte maakt dat het water zouter 
wordt en dat is slecht voor de natuur en landbouw. 
Ook  de kwaliteit van het zwemwater werd gemonitord.  
Op sommige plekken werden extra maatregelen genomen.  
Door het waterschap is een traject gestart om bodemdaling 
te remmen.  Voor SBA staat dit onderwerp op de agenda en 
we zullen actief meedenken over oplossingen vanuit onze 
doelstelling.  Door de provincie werd onlangs als antwoord 
op bodemdaling voorgesteld om op nieuwe vormen van 
‘natte’ landbouw over te gaan in veenweidegebieden zoals  
de teelt van lisdoddes (paludicultuur). Prima om mee te 
experimenteren maar als SBA  geven wij het landschap met 
koeien, weides en vogels niet zo maar op.

We hebben eind 2017 met 17 andere organisaties een 
Manifest opgesteld “Wij staan voor Amstelland”. Er was 
enthousiasme bij de ontvangst door bestuurders maar in 
afwijking van de toezeggingen blijft ondersteuning vanuit de 
provincie bij de uitwerking tot nu toe teleurstellend.  
De inzet voor een toekomst van de landbouw 
die natuurinclusief en duurzaam is en waar de 
recreatiemogelijkheden zijn afgestemd op de waarden van 
het gebied, blijft  naar onze mening ver onder de maat. 
Gemeenten ondersteunen het manifest maar ook  hier is 
geen vervolg op gekomen. Het bestuurlijke landschap is 
erg gefragmenteerd en een samenhangende aanpak voor 
Amstelland wordt gemist.

Wij willen over de toekomst van Amstelland in debat 
met de politiek. Met het oog op de Provinciale Staten-
verkiezingen en die van de waterschappen op 20 maart  
2019 organiseren we met de Manifest partijen op 27 
februari 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur een politiek 
forum met  lijsttrekkers,  zittende gemeentebestuurders 
en  maatschappelijke organisaties . U bent van harte 
uitgenodigd dit bij te wonen.  Locatie: Mathildepaviljoen 
(’t Kabouterhuis) Amsteldijk 198, 1079 LK Amsterdam.

In deze nieuwsbrief  staan we uitvoerig stil bij de 
weidevogels, de pogingen om alsnog een Amstellandveer 
te ontwikkelen,  de bedreiging voor Wester-Amstel  en de 
toekomst van het Jagershuis in Ouderkerk. 

Clubactie Rabobank voor Amstelland
Door de Rabobank Amstel en Vecht is een clubactie 
gehouden waarbij de leden van de bank konden stemmen op 
stichtingen en verenigingen die zich inzetten op het gebied 
van sport en cultuur in de regio. Het beschikbare bedrag 
was €100.000. 59 clubs hadden zich aangemeld waaronder 
ook Stichting Landschapsfonds Amstelland. Tot onze 
grote verrassing en vreugde is voor Amstelland €4825,12 
beschikbaar gekomen met 569 stemmen; de een na hoogste 
honorering. Het geeft een mooie indicatie van het draagvlak 
voor de bescherming van Amstelland. De Amstellanddag 
2019 kan hiermee mede worden ondersteund.
De uitreiking vond plaats op 3 oktober jl. bij hockeyvereniging 
HIC in Amstelveen door de directeur van de Rabobank.

De ondertekenaars van het Manifest 
‘Wij staan voor Amstelland’
Als Stichting Beschermers Amstelland hebben we het initiatief 
genomen om een manifest op te stellen om de krachten van alle 
organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij de 
bescherming van Amstelland samen te ballen. Voor ons staat de 
bescherming van het landschap voorop. We hebben niet op de 
eerste plaats de behoefte om te benadrukken hoeveel mensen 
dat willen.. Maar niet iedereen kijkt zo tegen bescherming aan 
en daarom is de volgende vraag toch wel interessant. Hoeveel 
mensen per organisatie vertegenwoordigen de bescherming van 
Amstelland? 

Een bijna volledig overzicht:
• SBA zelf ongeveer 1200 donateurs
• Wester-Amstel: Stichting Lissone, Stichting Arcadisch 
  Wester-Amstel en Stichting Vrienden van Wester-Amstel staan 
  gezamenlijk voor: ca 50 vrijwilligers, 400 donateurs en zo’n 
  15.000 jaarlijkse bezoekers.
• IVN Amstelveen: 136 leden, 65 donateurs
• Tuinpark Amstelglorie, Er zijn 440 tuinen, waarmee z’n 1000 
  mensen op het tuinpark actief zijn. Daarnaast is er nog een 
  wachtlijst.
• Vogelbescherming: Landelijk is het aantal leden net onder 
  de 145.000 waarvan naar schatting 10.000 in Amsterdam en 
  Amstelveen.
• ANV De Amstel heeft ongeveer 60 leden
• Jonge boeren: 13 jonge agrariërs 
• Bewoners Amsteloever: 150 leden
• De Wildbeheereenheid (WBE) Amstelland: 80 leden
• Stichting Landschap Noord-Holland: 33.000 donateurs
• Amstel Natuur Zuivel: 20 leden
• Amstelgoed: 40 leden
• KNNV(vereniging voor veldbiologie): 400 leden

Ook zijn we bezig andere gebruikers van het landschap 
te benaderen. Wandelaars, fietsers, wielrenners, roeiers, 
hardlopers, ruiters. Zij allen maken dankbaar gebruik van het 
landschap. En allemaal denken we dat dit vanzelf zo blijft……

Uw beschermersbijdrage fiscaal 
aftrekbaar?
Stichting Bechermers Amstelland heeft de ANBI -status 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) en dat betekent dat uw 
jaarlijkse bijdrage kwalificeert als een gift aan goede doelen.
Uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor zover 
deze uitkomen boven de inkomensafhankelijke drempel (dat 
is 1% van uw ‘drempelinkomen’, doch minimaal €60 met een 
maximum van 10% van het drempelinkomen).

Het is evenwel mogelijk om uw bijdrage volledig als aftrekpost 
op te voeren (zonder drempel of maximum) indien u besluit uw 
jaarlijkse bijdrage te bevestigen als ‘periodieke gift’. Dat besluit 
geldt dan wel voor minimaal 5 jaar met hetzelfde bedrag. 
De formulieren die u hiervoor moet invullen vindt u op onze 
website: www.beschermersamstelland.nl
Als u vóór het jaareinde 2018 de betaling doet en een scan van 
de formulieren ondertekent en stuurt naar:
info@beschermersamstelland.nl
dan profiteert u nog dit jaar van de aftrekpost.

Wij respecteren uw privacy
De Stichting Beschermers Amstelland respecteert uw 
privacy en snapt dat het juist in deze tijd belangrijk is om uw 
persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en transparant 
te zijn over hoe wij omgaan met uw gegevens en waar ze 
we ze opslaan. De zgn. AVG-wet (algemene Verordening 
gegevensbescherming) schrijft voor vast te leggen hoe een 
stichting met de aan haar vertrouwde persoonsgegevens omgaat; 
tevens moet worden aangetoond dat zij een privacy beleid heeft. 
Wij hebben ons privacybeleid en -processen aangescherpt. Ons 
nieuwe beleid vindt u op onze website 
www.beschermersamstelland.nl 
Daar geven we aan welke gegevens we opslaan, wat wij er wel 
en niet mee doen, hoe we het opslaan en hoe lang en natuurlijk 
wat uw rechten zijn. Mocht u vragen hebben dan beantwoorden 
wij die graag.

Dave Kiwi (Bestuurder SBA)

groen. En bij het gemeentebestuur van Uithoorn ontmoetten we 
burgemeester Pieter Heilegers en wethouder Jan Hazen, die 
graag meer bij Amstelland betrokken willen zijn.
Met Amsterdam hebben we ondanks aandringen nog geen 
bestuurlijk contact gehad met de wethouder Marieke van 
Doorninck . 

Wij vertellen wat we doen en gedaan hebben, waar we voor 
staan en waar we ons zorgen over maken. Onze zorg is dat ons 
landschap niet een ‘eigen stem’ heeft en speelbal wordt of is van 
allemaal goed bedoelde (deel)plannen. 
We wijzen op de soms precaire positie van de boeren van het 
gebied: zij zijn de belangrijke sleutelfiguren van het landschap. 
Aanpak van de problemen vraagt om samenwerking, een 
programma waarin het landschap die aandacht krijgt die ervoor 
zorgt dat er een duurzaam lange-termijn-perspectief komt waar 
iedereen vastigheid aan kan ontlenen. 

Alle bestuurders erkennen onze zorgen maar zeggen tegelijkertijd 
dat ze ook andere zorgen hebben en dat ze slechts een kleine 
rol spelen in het gebied. Graag zouden we zien dat de provincie 
een duidelijke rol gaat spelen om het  Amstelland als een 
samenhangend geheel benaderd.

Hans Buijze (secretaris SBA)

Het bestuurlijke landschap van Amstelland
een nieuwe gemeente Amstelland?
Amstelland is bestuurlijk complex en gefragmenteerd en dat 
maakt het  niet gemakkelijk om eenduidigheid en samenhang te 
ontdekken in beleid en uitvoering. Opmerkelijk is in dit verband 
de uitspraak die interim burgemeester Bas Eenhoorn van 
Amstelveen onlangs deed om de gemeenten Amstelveen,
Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn te fuseren. De nieuwe 
gemeente moet Amstelland gaan heten. 
Een van de activiteiten van het bestuur van de SBA is 
kennismaken en het onderhouden van de contacten met de 
gemeentebesturen, de provincie en het waterschap, die met 
elkaar Amstelland besturen.
Wat duurt het lang voor alle poppetjes weer op hun plaats staan 
na de verkiezingen en wat kost het een moeite om met alle 
besturen in contact te treden.

Wat vervolgens opvalt is dat men op allerlei niveaus bezig 
is met het ontwikkelen van visies/beleid over het landschap. 
De omgevingsvisie van de provincie (bijna klaar) en de 
daaropvolgende omgevingsvisies van de gemeenten moeten 
alle vormgeven aan het toekomstig beleid ten behoeve van het 
landschap.  

SBA ging op bezoek bij het bijna voltallige gemeentebestuur van 
Ouder-Amstel waar een ieder wel een aspect van Amstelland 
in zijn portefeuille heeft. In Amstelveen maakten we kennis met 
Floor Gordon, wethouder voor o.a. ruimtelijke ordening, milieu, 

Tot slot kijken we weer uit naar een volgende Amstellanddag 
op 2 juni 2019. Na het succes van de 12e keer gaan we ook 
voor de 13de weer een mooi programma ontwikkelen.

Heeft u ideeën of wil u meewerken aan de activiteiten van
SBA geef dit dan aan via info@beschermersamstelland.nl

U kunt ook hier nieuwe donateurs aanmelden.
Als bestuur van SBA wensen wij u prettige feestdagen en een
mooi 2019.

Renske Peters (Voorzitter)

Deze nieuwsbrief is geproduceerd door Stichting Beschermers 
Amstelland. 
Voor meer informatie of aanmelding nieuwe beschermers 
www.beschermersamstelland.nl
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Stichting Beschermers Amstelland heeft zich tezamen met de 
Vereniging Historisch Amstelveen en de Stichting Buurtcomité 
Amstelzijde ingespannen om de ontwikkelingen rond ’t Jagershuis 
op de voet te volgen en gezamenlijk een beroepsprocedure in 
te stellen tegen het besluit om ’t Jagershuis af te voeren van de 
monumentenlijst. 
En met succes: de rechtbank Amsterdam heeft in augustus 2018 
beslist dat ’t Jagershuis een rijksmonument moet blijven. Daarop 
heeft de eigenaar-projectontwikkelaar hoger beroep ingesteld bij 
de Raad van State, een procedure die nog jaren kan duren.

Ondertussen heeft Gemeente Amstelveen de projectontwikkelaar 
gemeld niet meer te zullen meewerken aan een plan voor 
woningbouw. Het pand behoudt dus de huidige bestemming 
(hotel-restaurant). In dat kader is aan de projectontwikkelaar 
gevraagd te komen met een visie op een ontwerp dat recht 
doet aan de cultuurhistorische waarde van ’t Jagershuis en de 
instemming kan verkrijgen van de omwonenden.
Beschermers Amstelland beijvert zich daarbij voor het behoud van 
het beschermd dorpsgezicht aan weerszijden van de Amstel. Dat 
is in het belang van omwonenden in Amstelveen en Gemeente 
Ouder-Amstel en van de bezoekers van de hoofdstad van 
Amstelland.

Jos Andriessen, bestuurder SBA

’t Jagershuis; hoe nu verder?
Op een van de mooiste plekjes aan de Amstel staat ’t Jagershuis 
aan de Amstelzijde al weer drie jaar leeg. Het pand verpaupert en 
mensen vragen zich af wat er nu gaat gebeuren. De gemeente 
Amstelveen neemt, na veel kritiek van de burgers op haar eerdere 
instemming met een door de eigenaar-projectontwikkelaar 
ingediend nieuwbouwplan voor exclusieve woningen, een 
afwachtende houding aan. Dat nieuwbouwplan is nu van tafel. 

Resultaten Weidevogelbescherming 
2018 in Amstelland
In 2018 hebben 47 vrijwilligers van de werkgroep Weidevogels 
samen met 36 boerenleden van ANV De Amstel 412 nesten van 
weidevogels gevonden en waar nodig beschermd. Verder hebben 
de vrijwilligers vele waarnemingen van weidevogels ingevoerd, 
BTS-tellingen (bruto territoriaal succes) helpen uitvoeren en 
erfvogels in kaart gebracht. 
De resultaten laten zien dat de kievit het dit jaar goed heeft 
gedaan in Amstelland. De grutto deed het niet goed en met 
name niet in de Bovenkerkerpolder en de Duivendrechter polder. 
Oorzaak was vooral meer predatie dan in vorige jaren. De kievit 
had daar minder last van.
De percentages eieren die uitgekomen zijn: Grutto 69,4%, 
Kievit 80,4%, scholekster 63,6% en Tureluur 78,3%. 
De resultaten laten zien dat het ook in Amstelland hier en daar 
nog beter kan, maar tegelijkertijd is ook verduurzaming van het nu 
succesvolle weidevogelbeheer een belangrijk aandachtspunt voor 
alle partijen. 

Aad van Paassen

Wester-Amstel te huur
Het recreatieschap Groengebied Amstelland zal Wester-Amstel 
als thuisbasis verlaten en zich vestigen in Elsenhove. Momenteel 
wordt er gezocht naar een huurder van het huis van Wester-
Amstel. Dit onder de voorwaarde dat de tuin open blijft voor het 
publiek. De eigenaar (familie) is genoodzaakt dit te doen om 
financieel het pand en tuinen in goede staat voort te zetten en de 
buitenplaats voor publiek toegankelijk te houden. Wij hopen dat 
het gaat lukken zodat dit pareltje ook blijft. Gelukkig kunnen we in 
2019 onze Amstellanddag (nog) wel hier starten op 2 juni. 
Als SBA spannen we er ons voor in dat ook voor de toekomst 
deze buitenplaats openbaar toegankelijk blijft.

De Wulp Vogel van het jaar 2019
Als vogel voor het jaar 2019 is de wulp gekozen. Daarom een 
kleine kennismaking met deze schitterende vogel die ook in onze 
polders te vinden is, meestal in voor- en najaar zittend in groepen 
rustend en foeragerend. Volgens gegevens uit de net verschenen 
vogelatlas van Nederland neemt het aantal vogels dat als 
wintergast hierheen komt uit noordelijker streken toe (ongeveer 
5% per jaar). Het aantal broedvogels neemt 5% per jaar af.
De wulp broedt niet in ons gebied maar vooral op de Wadden en 
in het oosten van het land in moerassen en heidegebieden. 
De wulp heeft per seizoen één nest met 2-5 eieren. De eieren 
worden in 28 dagen uitgebroed en de jongen moeten direct zelf 
op pad om te eten, nog wel beschermd door hun ouders.
In de winter is de wulp vooral te vinden aan de kust.

De wulp is een grote vogel (hoog op de poten, daarom een 
steltloper) met de karakteristieke lange omlaag gebogen snavel 
(in tegenstelling tot de kluut die juist een omhoog buigende snavel 
heeft) waarmee hij goed diep de grond of het slik in kan om 
wormen, krabjes en schelpdieren op te diepen.
De wulp is grijsbruin met lange fijne donkere strepen op nek 
en borst en pijlvormige bandering op de flanken en een bruine, 
gestreepte rug.
Heel mooi is de roep van de wulp een verdragend koer-lie. 
In het voorjaar in de broedgebieden is de roep nog mooier. 
Zie ook: www.vogelbescherming.nl

Hans Buijze (secretaris SBA)

De Bovenkerkerpolder is inmiddels landelijk bekend om de 
weidevogels die in het voorjaar hier broeden. Ook in andere 
seizoenen is er veel te zien. Hier een kleine introductie van de 
vogels die je in de winter tegen kan komen.
Ten eerste natuurlijk de ganzen. Niet alleen de grauwe ganzen 
zijn meestal aanwezig maar ook soms groepen kolganzen 
en brandganzen en tegenwoordig ook steeds vaker groepen 
Nijlganzen (de gans die eigenlijk een eend is).
Neem een verrekijker en een vogelgids mee want soms zitten 

Vogels kijken in de Bovenkerkerpolder de groepen ver van de Middenweg. De ganzen worden bejaagd 
vanwege het gevaar dat ze opleveren voor vliegbewegingen rond 
Schiphol. Gestreefd wordt om het aantal te reduceren tot 0. 
Vrolijker nieuws: er is nog veel meer te zien. Groepen wulpen, 
kieviten, spreeuwen,meerkoeten en groepen goudplevieren. 
Een onvergetelijke ervaring: een laagstaande zon op een groep 
goudplevieren! (zie foto)
Verder zijn er veel eenden: wilde eenden (steeds minder), 
krakeenden (steeds meer), smienten (te horen aan het gefluit) 
en prachtige bergeenden. En natuurlijk groepen knobbelzwanen 
soms, als het koud is, vermengd met kleine zwanen, te herkennen 
aan hun geelzwarte snavel. 
En al die vogels zijn ook weer aantrekkelijk voor roofvogels: 
regelmatig is de slechtvalk aanwezig of (niet zo regelmatig) de 
velduil of zoals nu eind november, de blauwe kiekendief.
Tenslotte uw aandacht voor de plasjes ten noorden van de 
N201 waar in de winter altijd wel wat kemphanen te vinden 
zijn en allerlei soorten meeuwen: kokmeeuw, mantelmeeuw en 
stormmeeuw. En heel af en toe de zwartkopmeeuw. 
Het liefst zou ik u alle vogels op de foto of in het veld tonen. Maar 
het kan ook zomaar gebeuren dat je de polder ingaat en (bijna) 
niets ziet. Vogels vliegen!!

Hans Buijze (secretaris SBA)

De Vogelboulevard is ingezaaid
In de Bovenkerkerpolder hebben kinderen de zgn Vogelboulevard 
ingezaaid. Volgend jaar kan iedereen genieten van bloemen en 
insecten naast het fietspad van de Middenweg.
Dit project is onderdeel van het initiatief Amstelland 
Natuurzuivel; een coöperatie boeren uit het Amstelland die 
de handen ineen hebben geslagen om lokale zuivelproducten 
te produceren en dit aan de man te brengen in Amsterdam 
e.o.. Provincie Noord-Holland, Amstelveen, Amstelveenfonds, 
Ouder-Amstel, Beschermers Amstelland, ANV de Amstel en 
Vogelbescherming Nederland ondersteunen de aanleg van de 
Rijke Weidevogelboulevard financieel.
De Rijke Weideboulevard is een strook met kruiden en bloemen 
van zo’n 2 meter breed en circa 4 kilometer lang. 
Op de bloemen en kruiden komen insecten af, voedsel voor de 
weidevogelkuikens. Het zal niet meteen een bloemenzee zijn, 
er zijn verschillende soorten zaden gebruikt waarvan sommige 
pas na een jaar kiemen; geduldig zijn hoort bij het ontwikkelen 
van kruidenrijk grasland. Maar over een paar seizoenen is 
het natuurlijk prachtig om al die echte koekoeksbloemen, 
kattenstaarten, boterbloemen en duizendblad langs het fietspad 
te zien.

Het initiatief voor de weidevogelboulevard staat niet op zichzelf. 
Dankzij inspanningen van Vogelbescherming en de Stichting 
Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer in Amstelland heeft de 
Provincie Noord-Holland besloten om de komende jaren een 
kern in de Bovenkerkerpolder via een natuurbestemming voor 
weidevogels veilig te stellen.
Het is daardoor vrijwel onmogelijk om zulke grond nog te 
bebouwen of te gebruiken voor intensieve landbouw. Twee 
grondeigenaren hebben al in 2017 gevraagd om hun grond een 
natuurbestemming te geven. Een mooi succes voor de toekomst 
van weidevogels in Amstelland.

Toch  mogelijkheden Amstellandveer? 
In onze zoektocht om een gegadigde te vinden om een boot te 
laten varen over de Amstel tussen Amsterdam en Ouderkerk en 
mogelijk Uithoorn, stuitten we op de Stichting SEGA. Zij voert 
educatieve tochten in de Amsterdamse Metropoolregio met een 
accent op natuurbeleving, waterbeheer en cultuurhistorie. 

In 2016 zijn zij gestart met de proef op Durgerdam en 
Vuurtoreneiland en in 2017 is de Stichting Educatieve vaartochten 
Groot Amsterdam opgericht. In gesprek met hen ontstond snel 
enthousiasme voor een Amstellandveer. Vanuit het GVB is een 
oude IJveer mogelijk beschikbaar (zie foto). Betrokken partners 
zijn ondermeer Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord, Port of 
Amsterdam, GVB-veren, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer. Mocht 
u geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger iets voor deze stichting te 
betekenen dan kunt u zich aanmelden via hun website waar u ook 
meer informatie vindt: www.sega-amsterdam.nl

Als SBA voeren we de komende maanden overleg met hen en 
verkennen we of we de Amstellandveer ook daadwerkelijk kunnen 
laten varen.

2020?



Stichting Beschermers Amstelland heeft zich tezamen met de 
Vereniging Historisch Amstelveen en de Stichting Buurtcomité 
Amstelzijde ingespannen om de ontwikkelingen rond ’t Jagershuis 
op de voet te volgen en gezamenlijk een beroepsprocedure in 
te stellen tegen het besluit om ’t Jagershuis af te voeren van de 
monumentenlijst. 
En met succes: de rechtbank Amsterdam heeft in augustus 2018 
beslist dat ’t Jagershuis een rijksmonument moet blijven. Daarop 
heeft de eigenaar-projectontwikkelaar hoger beroep ingesteld bij 
de Raad van State, een procedure die nog jaren kan duren.

Ondertussen heeft Gemeente Amstelveen de projectontwikkelaar 
gemeld niet meer te zullen meewerken aan een plan voor 
woningbouw. Het pand behoudt dus de huidige bestemming 
(hotel-restaurant). In dat kader is aan de projectontwikkelaar 
gevraagd te komen met een visie op een ontwerp dat recht 
doet aan de cultuurhistorische waarde van ’t Jagershuis en de 
instemming kan verkrijgen van de omwonenden.
Beschermers Amstelland beijvert zich daarbij voor het behoud van 
het beschermd dorpsgezicht aan weerszijden van de Amstel. Dat 
is in het belang van omwonenden in Amstelveen en Gemeente 
Ouder-Amstel en van de bezoekers van de hoofdstad van 
Amstelland.

Jos Andriessen, bestuurder SBA

’t Jagershuis; hoe nu verder?
Op een van de mooiste plekjes aan de Amstel staat ’t Jagershuis 
aan de Amstelzijde al weer drie jaar leeg. Het pand verpaupert en 
mensen vragen zich af wat er nu gaat gebeuren. De gemeente 
Amstelveen neemt, na veel kritiek van de burgers op haar eerdere 
instemming met een door de eigenaar-projectontwikkelaar 
ingediend nieuwbouwplan voor exclusieve woningen, een 
afwachtende houding aan. Dat nieuwbouwplan is nu van tafel. 

Resultaten Weidevogelbescherming 
2018 in Amstelland
In 2018 hebben 47 vrijwilligers van de werkgroep Weidevogels 
samen met 36 boerenleden van ANV De Amstel 412 nesten van 
weidevogels gevonden en waar nodig beschermd. Verder hebben 
de vrijwilligers vele waarnemingen van weidevogels ingevoerd, 
BTS-tellingen (bruto territoriaal succes) helpen uitvoeren en 
erfvogels in kaart gebracht. 
De resultaten laten zien dat de kievit het dit jaar goed heeft 
gedaan in Amstelland. De grutto deed het niet goed en met 
name niet in de Bovenkerkerpolder en de Duivendrechter polder. 
Oorzaak was vooral meer predatie dan in vorige jaren. De kievit 
had daar minder last van.
De percentages eieren die uitgekomen zijn: Grutto 69,4%, 
Kievit 80,4%, scholekster 63,6% en Tureluur 78,3%. 
De resultaten laten zien dat het ook in Amstelland hier en daar 
nog beter kan, maar tegelijkertijd is ook verduurzaming van het nu 
succesvolle weidevogelbeheer een belangrijk aandachtspunt voor 
alle partijen. 
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Wester-Amstel te huur
Het recreatieschap Groengebied Amstelland zal Wester-Amstel 
als thuisbasis verlaten en zich vestigen in Elsenhove. Momenteel 
wordt er gezocht naar een huurder van het huis van Wester-
Amstel. Dit onder de voorwaarde dat de tuin open blijft voor het 
publiek. De eigenaar (familie) is genoodzaakt dit te doen om 
financieel het pand en tuinen in goede staat voort te zetten en de 
buitenplaats voor publiek toegankelijk te houden. Wij hopen dat 
het gaat lukken zodat dit pareltje ook blijft. Gelukkig kunnen we in 
2019 onze Amstellanddag (nog) wel hier starten op 2 juni. 
Als SBA spannen we er ons voor in dat ook voor de toekomst 
deze buitenplaats openbaar toegankelijk blijft.

De Wulp Vogel van het jaar 2019
Als vogel voor het jaar 2019 is de wulp gekozen. Daarom een 
kleine kennismaking met deze schitterende vogel die ook in onze 
polders te vinden is, meestal in voor- en najaar zittend in groepen 
rustend en foeragerend. Volgens gegevens uit de net verschenen 
vogelatlas van Nederland neemt het aantal vogels dat als 
wintergast hierheen komt uit noordelijker streken toe (ongeveer 
5% per jaar). Het aantal broedvogels neemt 5% per jaar af.
De wulp broedt niet in ons gebied maar vooral op de Wadden en 
in het oosten van het land in moerassen en heidegebieden. 
De wulp heeft per seizoen één nest met 2-5 eieren. De eieren 
worden in 28 dagen uitgebroed en de jongen moeten direct zelf 
op pad om te eten, nog wel beschermd door hun ouders.
In de winter is de wulp vooral te vinden aan de kust.

De wulp is een grote vogel (hoog op de poten, daarom een 
steltloper) met de karakteristieke lange omlaag gebogen snavel 
(in tegenstelling tot de kluut die juist een omhoog buigende snavel 
heeft) waarmee hij goed diep de grond of het slik in kan om 
wormen, krabjes en schelpdieren op te diepen.
De wulp is grijsbruin met lange fijne donkere strepen op nek 
en borst en pijlvormige bandering op de flanken en een bruine, 
gestreepte rug.
Heel mooi is de roep van de wulp een verdragend koer-lie. 
In het voorjaar in de broedgebieden is de roep nog mooier. 
Zie ook: www.vogelbescherming.nl

Hans Buijze (secretaris SBA)

De Bovenkerkerpolder is inmiddels landelijk bekend om de 
weidevogels die in het voorjaar hier broeden. Ook in andere 
seizoenen is er veel te zien. Hier een kleine introductie van de 
vogels die je in de winter tegen kan komen.
Ten eerste natuurlijk de ganzen. Niet alleen de grauwe ganzen 
zijn meestal aanwezig maar ook soms groepen kolganzen 
en brandganzen en tegenwoordig ook steeds vaker groepen 
Nijlganzen (de gans die eigenlijk een eend is).
Neem een verrekijker en een vogelgids mee want soms zitten 

Vogels kijken in de Bovenkerkerpolder de groepen ver van de Middenweg. De ganzen worden bejaagd 
vanwege het gevaar dat ze opleveren voor vliegbewegingen rond 
Schiphol. Gestreefd wordt om het aantal te reduceren tot 0. 
Vrolijker nieuws: er is nog veel meer te zien. Groepen wulpen, 
kieviten, spreeuwen,meerkoeten en groepen goudplevieren. 
Een onvergetelijke ervaring: een laagstaande zon op een groep 
goudplevieren! (zie foto)
Verder zijn er veel eenden: wilde eenden (steeds minder), 
krakeenden (steeds meer), smienten (te horen aan het gefluit) 
en prachtige bergeenden. En natuurlijk groepen knobbelzwanen 
soms, als het koud is, vermengd met kleine zwanen, te herkennen 
aan hun geelzwarte snavel. 
En al die vogels zijn ook weer aantrekkelijk voor roofvogels: 
regelmatig is de slechtvalk aanwezig of (niet zo regelmatig) de 
velduil of zoals nu eind november, de blauwe kiekendief.
Tenslotte uw aandacht voor de plasjes ten noorden van de 
N201 waar in de winter altijd wel wat kemphanen te vinden 
zijn en allerlei soorten meeuwen: kokmeeuw, mantelmeeuw en 
stormmeeuw. En heel af en toe de zwartkopmeeuw. 
Het liefst zou ik u alle vogels op de foto of in het veld tonen. Maar 
het kan ook zomaar gebeuren dat je de polder ingaat en (bijna) 
niets ziet. Vogels vliegen!!

Hans Buijze (secretaris SBA)

De Vogelboulevard is ingezaaid
In de Bovenkerkerpolder hebben kinderen de zgn Vogelboulevard 
ingezaaid. Volgend jaar kan iedereen genieten van bloemen en 
insecten naast het fietspad van de Middenweg.
Dit project is onderdeel van het initiatief Amstelland 
Natuurzuivel; een coöperatie boeren uit het Amstelland die 
de handen ineen hebben geslagen om lokale zuivelproducten 
te produceren en dit aan de man te brengen in Amsterdam 
e.o.. Provincie Noord-Holland, Amstelveen, Amstelveenfonds, 
Ouder-Amstel, Beschermers Amstelland, ANV de Amstel en 
Vogelbescherming Nederland ondersteunen de aanleg van de 
Rijke Weidevogelboulevard financieel.
De Rijke Weideboulevard is een strook met kruiden en bloemen 
van zo’n 2 meter breed en circa 4 kilometer lang. 
Op de bloemen en kruiden komen insecten af, voedsel voor de 
weidevogelkuikens. Het zal niet meteen een bloemenzee zijn, 
er zijn verschillende soorten zaden gebruikt waarvan sommige 
pas na een jaar kiemen; geduldig zijn hoort bij het ontwikkelen 
van kruidenrijk grasland. Maar over een paar seizoenen is 
het natuurlijk prachtig om al die echte koekoeksbloemen, 
kattenstaarten, boterbloemen en duizendblad langs het fietspad 
te zien.

Het initiatief voor de weidevogelboulevard staat niet op zichzelf. 
Dankzij inspanningen van Vogelbescherming en de Stichting 
Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer in Amstelland heeft de 
Provincie Noord-Holland besloten om de komende jaren een 
kern in de Bovenkerkerpolder via een natuurbestemming voor 
weidevogels veilig te stellen.
Het is daardoor vrijwel onmogelijk om zulke grond nog te 
bebouwen of te gebruiken voor intensieve landbouw. Twee 
grondeigenaren hebben al in 2017 gevraagd om hun grond een 
natuurbestemming te geven. Een mooi succes voor de toekomst 
van weidevogels in Amstelland.

Toch  mogelijkheden Amstellandveer? 
In onze zoektocht om een gegadigde te vinden om een boot te 
laten varen over de Amstel tussen Amsterdam en Ouderkerk en 
mogelijk Uithoorn, stuitten we op de Stichting SEGA. Zij voert 
educatieve tochten in de Amsterdamse Metropoolregio met een 
accent op natuurbeleving, waterbeheer en cultuurhistorie. 

In 2016 zijn zij gestart met de proef op Durgerdam en 
Vuurtoreneiland en in 2017 is de Stichting Educatieve vaartochten 
Groot Amsterdam opgericht. In gesprek met hen ontstond snel 
enthousiasme voor een Amstellandveer. Vanuit het GVB is een 
oude IJveer mogelijk beschikbaar (zie foto). Betrokken partners 
zijn ondermeer Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord, Port of 
Amsterdam, GVB-veren, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer. Mocht 
u geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger iets voor deze stichting te 
betekenen dan kunt u zich aanmelden via hun website waar u ook 
meer informatie vindt: www.sega-amsterdam.nl

Als SBA voeren we de komende maanden overleg met hen en 
verkennen we of we de Amstellandveer ook daadwerkelijk kunnen 
laten varen.

2020?
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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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Beste Beschermers,
We hadden een lange warme droge zomer. Dat was 
heerlijk om van Amstelland te genieten maar het had ook 
zijn keerzijde. Nederland is van oudsher goed voorbereid  
op ‘te veel water’ met dreigingen van wateroverlast en 
overstromingen. We worden ons nu bewust  van de 
gevolgen van ‘te weinig water’. Ons klimaat is  dusdanig 
aan het  veranderen dat we met beide extremen  moeten 
leren omgaan.  Droogte heeft consequenties voor de 
natuur, landbouw, zwemwater, de dijken en daling van de 
bodem. Ook Amstelland ondervindt de gevolgen.  Voor de 
boeren was de grasopbrengst lager. De dijken werden de 
afgelopen maanden extra geïnspecteerd. Gekeken werd 
of de veendijken geen scheuren gingen vertonen en of de 
waterkwaliteit goed bleef. Droogte maakt dat het water zouter 
wordt en dat is slecht voor de natuur en landbouw. 
Ook  de kwaliteit van het zwemwater werd gemonitord.  
Op sommige plekken werden extra maatregelen genomen.  
Door het waterschap is een traject gestart om bodemdaling 
te remmen.  Voor SBA staat dit onderwerp op de agenda en 
we zullen actief meedenken over oplossingen vanuit onze 
doelstelling.  Door de provincie werd onlangs als antwoord 
op bodemdaling voorgesteld om op nieuwe vormen van 
‘natte’ landbouw over te gaan in veenweidegebieden zoals  
de teelt van lisdoddes (paludicultuur). Prima om mee te 
experimenteren maar als SBA  geven wij het landschap met 
koeien, weides en vogels niet zo maar op.

We hebben eind 2017 met 17 andere organisaties een 
Manifest opgesteld “Wij staan voor Amstelland”. Er was 
enthousiasme bij de ontvangst door bestuurders maar in 
afwijking van de toezeggingen blijft ondersteuning vanuit de 
provincie bij de uitwerking tot nu toe teleurstellend.  
De inzet voor een toekomst van de landbouw 
die natuurinclusief en duurzaam is en waar de 
recreatiemogelijkheden zijn afgestemd op de waarden van 
het gebied, blijft  naar onze mening ver onder de maat. 
Gemeenten ondersteunen het manifest maar ook  hier is 
geen vervolg op gekomen. Het bestuurlijke landschap is 
erg gefragmenteerd en een samenhangende aanpak voor 
Amstelland wordt gemist.

Wij willen over de toekomst van Amstelland in debat 
met de politiek. Met het oog op de Provinciale Staten-
verkiezingen en die van de waterschappen op 20 maart  
2019 organiseren we met de Manifest partijen op 27 
februari 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur een politiek 
forum met  lijsttrekkers,  zittende gemeentebestuurders 
en  maatschappelijke organisaties . U bent van harte 
uitgenodigd dit bij te wonen.  Locatie: Mathildepaviljoen 
(’t Kabouterhuis) Amsteldijk 198, 1079 LK Amsterdam.

In deze nieuwsbrief  staan we uitvoerig stil bij de 
weidevogels, de pogingen om alsnog een Amstellandveer 
te ontwikkelen,  de bedreiging voor Wester-Amstel  en de 
toekomst van het Jagershuis in Ouderkerk. 

Clubactie Rabobank voor Amstelland
Door de Rabobank Amstel en Vecht is een clubactie 
gehouden waarbij de leden van de bank konden stemmen op 
stichtingen en verenigingen die zich inzetten op het gebied 
van sport en cultuur in de regio. Het beschikbare bedrag 
was €100.000. 59 clubs hadden zich aangemeld waaronder 
ook Stichting Landschapsfonds Amstelland. Tot onze 
grote verrassing en vreugde is voor Amstelland €4825,12 
beschikbaar gekomen met 569 stemmen; de een na hoogste 
honorering. Het geeft een mooie indicatie van het draagvlak 
voor de bescherming van Amstelland. De Amstellanddag 
2019 kan hiermee mede worden ondersteund.
De uitreiking vond plaats op 3 oktober jl. bij hockeyvereniging 
HIC in Amstelveen door de directeur van de Rabobank.

De ondertekenaars van het Manifest 
‘Wij staan voor Amstelland’
Als Stichting Beschermers Amstelland hebben we het initiatief 
genomen om een manifest op te stellen om de krachten van alle 
organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij de 
bescherming van Amstelland samen te ballen. Voor ons staat de 
bescherming van het landschap voorop. We hebben niet op de 
eerste plaats de behoefte om te benadrukken hoeveel mensen 
dat willen.. Maar niet iedereen kijkt zo tegen bescherming aan 
en daarom is de volgende vraag toch wel interessant. Hoeveel 
mensen per organisatie vertegenwoordigen de bescherming van 
Amstelland? 

Een bijna volledig overzicht:
• SBA zelf ongeveer 1200 donateurs
• Wester-Amstel: Stichting Lissone, Stichting Arcadisch 
  Wester-Amstel en Stichting Vrienden van Wester-Amstel staan 
  gezamenlijk voor: ca 50 vrijwilligers, 400 donateurs en zo’n 
  15.000 jaarlijkse bezoekers.
• IVN Amstelveen: 136 leden, 65 donateurs
• Tuinpark Amstelglorie, Er zijn 440 tuinen, waarmee z’n 1000 
  mensen op het tuinpark actief zijn. Daarnaast is er nog een 
  wachtlijst.
• Vogelbescherming: Landelijk is het aantal leden net onder 
  de 145.000 waarvan naar schatting 10.000 in Amsterdam en 
  Amstelveen.
• ANV De Amstel heeft ongeveer 60 leden
• Jonge boeren: 13 jonge agrariërs 
• Bewoners Amsteloever: 150 leden
• De Wildbeheereenheid (WBE) Amstelland: 80 leden
• Stichting Landschap Noord-Holland: 33.000 donateurs
• Amstel Natuur Zuivel: 20 leden
• Amstelgoed: 40 leden
• KNNV(vereniging voor veldbiologie): 400 leden

Ook zijn we bezig andere gebruikers van het landschap 
te benaderen. Wandelaars, fietsers, wielrenners, roeiers, 
hardlopers, ruiters. Zij allen maken dankbaar gebruik van het 
landschap. En allemaal denken we dat dit vanzelf zo blijft……

Uw beschermersbijdrage fiscaal 
aftrekbaar?
Stichting Bechermers Amstelland heeft de ANBI -status 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) en dat betekent dat uw 
jaarlijkse bijdrage kwalificeert als een gift aan goede doelen.
Uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor zover 
deze uitkomen boven de inkomensafhankelijke drempel (dat 
is 1% van uw ‘drempelinkomen’, doch minimaal €60 met een 
maximum van 10% van het drempelinkomen).

Het is evenwel mogelijk om uw bijdrage volledig als aftrekpost 
op te voeren (zonder drempel of maximum) indien u besluit uw 
jaarlijkse bijdrage te bevestigen als ‘periodieke gift’. Dat besluit 
geldt dan wel voor minimaal 5 jaar met hetzelfde bedrag. 
De formulieren die u hiervoor moet invullen vindt u op onze 
website: www.beschermersamstelland.nl
Als u vóór het jaareinde 2018 de betaling doet en een scan van 
de formulieren ondertekent en stuurt naar:
info@beschermersamstelland.nl
dan profiteert u nog dit jaar van de aftrekpost.

Wij respecteren uw privacy
De Stichting Beschermers Amstelland respecteert uw 
privacy en snapt dat het juist in deze tijd belangrijk is om uw 
persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en transparant 
te zijn over hoe wij omgaan met uw gegevens en waar ze 
we ze opslaan. De zgn. AVG-wet (algemene Verordening 
gegevensbescherming) schrijft voor vast te leggen hoe een 
stichting met de aan haar vertrouwde persoonsgegevens omgaat; 
tevens moet worden aangetoond dat zij een privacy beleid heeft. 
Wij hebben ons privacybeleid en -processen aangescherpt. Ons 
nieuwe beleid vindt u op onze website 
www.beschermersamstelland.nl 
Daar geven we aan welke gegevens we opslaan, wat wij er wel 
en niet mee doen, hoe we het opslaan en hoe lang en natuurlijk 
wat uw rechten zijn. Mocht u vragen hebben dan beantwoorden 
wij die graag.

Dave Kiwi (Bestuurder SBA)

groen. En bij het gemeentebestuur van Uithoorn ontmoetten we 
burgemeester Pieter Heilegers en wethouder Jan Hazen, die 
graag meer bij Amstelland betrokken willen zijn.
Met Amsterdam hebben we ondanks aandringen nog geen 
bestuurlijk contact gehad met de wethouder Marieke van 
Doorninck . 

Wij vertellen wat we doen en gedaan hebben, waar we voor 
staan en waar we ons zorgen over maken. Onze zorg is dat ons 
landschap niet een ‘eigen stem’ heeft en speelbal wordt of is van 
allemaal goed bedoelde (deel)plannen. 
We wijzen op de soms precaire positie van de boeren van het 
gebied: zij zijn de belangrijke sleutelfiguren van het landschap. 
Aanpak van de problemen vraagt om samenwerking, een 
programma waarin het landschap die aandacht krijgt die ervoor 
zorgt dat er een duurzaam lange-termijn-perspectief komt waar 
iedereen vastigheid aan kan ontlenen. 

Alle bestuurders erkennen onze zorgen maar zeggen tegelijkertijd 
dat ze ook andere zorgen hebben en dat ze slechts een kleine 
rol spelen in het gebied. Graag zouden we zien dat de provincie 
een duidelijke rol gaat spelen om het  Amstelland als een 
samenhangend geheel benaderd.

Hans Buijze (secretaris SBA)

Het bestuurlijke landschap van Amstelland
een nieuwe gemeente Amstelland?
Amstelland is bestuurlijk complex en gefragmenteerd en dat 
maakt het  niet gemakkelijk om eenduidigheid en samenhang te 
ontdekken in beleid en uitvoering. Opmerkelijk is in dit verband 
de uitspraak die interim burgemeester Bas Eenhoorn van 
Amstelveen onlangs deed om de gemeenten Amstelveen,
Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn te fuseren. De nieuwe 
gemeente moet Amstelland gaan heten. 
Een van de activiteiten van het bestuur van de SBA is 
kennismaken en het onderhouden van de contacten met de 
gemeentebesturen, de provincie en het waterschap, die met 
elkaar Amstelland besturen.
Wat duurt het lang voor alle poppetjes weer op hun plaats staan 
na de verkiezingen en wat kost het een moeite om met alle 
besturen in contact te treden.

Wat vervolgens opvalt is dat men op allerlei niveaus bezig 
is met het ontwikkelen van visies/beleid over het landschap. 
De omgevingsvisie van de provincie (bijna klaar) en de 
daaropvolgende omgevingsvisies van de gemeenten moeten 
alle vormgeven aan het toekomstig beleid ten behoeve van het 
landschap.  

SBA ging op bezoek bij het bijna voltallige gemeentebestuur van 
Ouder-Amstel waar een ieder wel een aspect van Amstelland 
in zijn portefeuille heeft. In Amstelveen maakten we kennis met 
Floor Gordon, wethouder voor o.a. ruimtelijke ordening, milieu, 

Tot slot kijken we weer uit naar een volgende Amstellanddag 
op 2 juni 2019. Na het succes van de 12e keer gaan we ook 
voor de 13de weer een mooi programma ontwikkelen.

Heeft u ideeën of wil u meewerken aan de activiteiten van
SBA geef dit dan aan via info@beschermersamstelland.nl

U kunt ook hier nieuwe donateurs aanmelden.
Als bestuur van SBA wensen wij u prettige feestdagen en een
mooi 2019.

Renske Peters (Voorzitter)

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

Toekomst?
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