Jaaroverzicht 2008

2008: het tweede jaar van Beschermers
Amstelland

2008 was het tweede jaar in het bestaan van Stichting Beschermers Amstelland. Een jaar waarin weer veel werk door vrijwilligers werd verzet. En met
succes. Dit jaaroverzicht geeft hiervan een beeld.
Doel van de stichting is het beschermen van de ruimte en de rust van Amstelland.
Een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met veel cultuurhistorie en grote
natuurwaarden. Een gebied waarin met respect voor het landschap, de natuur en
de cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.
Deze doelstelling is gebaseerd op de uitgangspunten voor de toekomst van
Amstelland waarmee de bij Amstelland betrokken gemeenten zich akkoord
hebben verklaard.
Wij willen onze doelstelling op de volgende drie manieren realiseren.
1. Wij maken van Amstelland een icoon. Een landschap waar je trots op bent.
Een gebied waar je voorzichtig mee omspringt.
2. Wij letten erop dat de overheid zich houdt aan haar afspraken over de
toekomst van Amstelland.
3. We brengen overheid, bedrijfsleven, boeren en burgers op een creatieve
wijze bij elkaar. Met als doel het samen financieel mogelijk maken van het
behoud van de rust en de ruimte in Amstelland.

Amstelland als icoon

De beste manier om te realiseren dat Amstelland ook in de toekomst een open
gebied blijft, is ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen de unieke ruimte
en de weldadige rust van het landschap aan den lijve ervaren.
Daarom organiseerden we met veel succes de tweede Amstellanddag. Het aantal bezoekers was beduidend groter dan in 2007.
De fotowedstrijd ‘Mijn moment in Amstelland’ leidde tot de inzending van vele
mooie foto’s.
Veel aandacht werd gegeven aan de informatie over het gebied d.m.v. de website www.beschermersamstelland.nl en de nieuwsbrief. Op de website startten we
met het bijhouden van de Amstellandagenda. Hierin opgenomen de vele activiteiten die in Amstelland plaats vinden.
De instelling van een Amstelland Cultuurhistorieprijs vond helaas (nog) geen
weerklank.
Vrijwilligers hebben met ondersteuning van Landschap Noord-Holland landschapselementen in kaart gebracht. Een goede basis voor onze plannen om het
landschap nog mooier te maken.
Door de documentairemakers Musch & Tinbergen werd het script geschreven
voor een documentaire over (het ontstaan van) Amstelland. Het is een inspirerend
document geworden. Nu de sponsors nog vinden voor het produceren van deze
documentaire.

De overheid scherp houden

In de praktijk blijkt het noodzakelijk om de overheden te herinneren aan de afspraken die zij met elkaar hebben gemaakt voor de toekomst van Amstelland.
Wij reageerden o.a. op de plannen voor de verbreding van de A9, de planologische
verkenning Legmeerpolder, het groenstructuurplan Amstelveen, het voorontwerp bestemmingsplan landelijk gebied van Amstelveen en de structuurvisie van OuderAmstel. Voorts leverden wij een eerste bijdrage aan de voor de Provincie NoordHolland in ontwikkeling zijnde structuurvisie.
Onze commentaren zijn kritisch, degelijk en altijd opbouwend. Tegen die achtergrond
is de reactie op onze inbreng veelal teleurstellend. Niet adequaat, geen recht doend
aan de degelijkheid van onze inbreng en/of te laat. Desondanks zullen wij deze tijdrovende activiteit met veel energie voortzetten.
Alle door ons ingediende commentaren, zienswijzen e.d. zijn op onze website te vinden.

Dreiging golfbaan blijft

Vorig jaar konden wij met enige trots melden dat wij, samen met vele anderen, de
meerderheid van de Provinciale Staten ervan hadden kunnen overtuigen niet akkoord
te gaan met de streekplanwijziging die nodig was om de golfbaanplannen in de
Bovenkerkerpolder mogelijk te maken. Groot was dan ook onze verbazing toen de
Gemeente Amstelveen op basis van ingewonnen juridisch advies in de loop van 2008
bekend maakte dat plannen van een bescheidener opzet wel mogelijk zouden zijn.
De gemeente baseert zich hierbij op een bestemmingsplan van een halve eeuw oud!
Een bestemmingsplan dat als gevolg van nalatigheid van diezelfde gemeente sinds
1958 niet is gewijzigd. Ondanks toezeggingen om dat wel te doen. Krachtige signalen uit de samenleving tellen kennelijk minder zwaar voor het bestuur van Amstelveen
dan een juridisch advies dat de grenzen van de wet opzoekt. Als de plannen op deze wijze worden voortgezet vrezen wij dat het uiteindelijk zal uitdraaien op een uitspraak van de rechter. Zonde van de tijd en het geld. Maar wel nodig om de rust, de
ruimte en de cultuurhistorie in dat deel van de Bovenkerkerpolder te behouden.

Overheid, bedrijfsleven, boeren en burgers bijeen

Letterlijk gebeurde dit bij de tweede Amstellandlunch, die wij in samenwerking met
Zuidas Amsterdam organiseerden in polder de Rondehoep. Er was veel belangstelling voor deze bijeenkomst. Alle geledingen (overheid, bedrijfsleven, boeren en burgers) waren goed vertegenwoordigd. De bijeenkomst leverde enkele waardevolle
contacten voor ons op.

Amstelland voorbeeldgebied

In 2008 werd verder gewerkt aan de opzet van een Amstellandnetwerk. Een netwerk
van organisaties die samen, maar ieder met een eigen verantwoordelijkheid, een
bijdrage leveren aan het behoud van de rust en ruimte van Amstelland.
Dat de opzet als innovatief én als kansrijk wordt gezien, bleek uit de aanwijzing in
2008 van Amstelland door de Minister van LNV als één van de vier voorbeeldgebieden. Hier zal worden aangetoond dat investeren in landschap rendement oplevert. In
euro’s én in geluk.
Voorstellen om het agrarische leven in het meest bedreigde deel van Amstelland, de
Bovenkerkerpolder, vitaal te houden en om deze polder nog mooier te maken en toegankelijker voor recreatie, worden ontwikkeld. De eerste ideeën werden dit najaar
besproken met boeren, overheden en andere bij het gebied betrokken organisaties.
De reacties zijn overwegend positief. Waar wij ons voor inzetten is
• meer snelheid in de uitvoering van plannen (en dus minder onzekerheid voor de
boeren),
• draagvlak voor de ontwikkelingen in de polder bij de boeren en omwonenden en
• nieuw geld voor het beheer van het landschap.
Wat ons bij de realisatie van de plannen zeker gaat helpen is het door LNV beschikbaar stellen van een budget gedurende de komende drie jaren om onze plannen
handen en voeten te geven. Tot nu toe is vrijwel alles wat we doen vrijwilligerswerk.
De mogelijkheid om ervaring en deskundigheid in te huren zal de uitvoering van onze
plannen versnellen.
Verheugend is ook dat het Rijk op initiatief van de Tweede Kamer het goede voorbeeld gaat geven door de storting van een bedrag van € 950.000 in een
‘Landschapsfonds’. Het is de bedoeling dat provincie, gemeenten en de particuliere
sector met vergelijkbare bedragen aan dit fonds gaan bijdragen. Het fonds zal worden aangewend om investeringen in het landschap van Amstelland én het beheer
daarvan in continuïteit mogelijk te maken.

Plannen voor 2009

In 2009 zullen we een aantal succesvolle activiteiten voortzetten en voortbouwen op
het vele grondwerk dat in 2008 werd verricht.
Zo zullen we ook in 2009 de Amstellanddag en de Amstellandlunch weer organiseren.
Samen met Groengebied Amstelland organiseerden wij in november 2008 een workshop waar door overheden en diverse recreatieve, fiets- en wandelorganisaties de
wensen op het gebied van fiets- en wandelpaden op een rij werden gezet. In 2009
zullen we de resultaten van deze workshop verder uitwerken en ter realisatie voorleggen aan de autoriteiten.
Samen met de boeren in Amstelland en de diverse overheden gaan we verder met
onze activiteiten om de agrarische activiteiten vitaal te houden, de natuurwaarden te
versterken en de polders toegankelijker te maken voor rustzoekers. Wandelaars en
fietsers.
In samenwerking met de LTO en de Agrarische Natuurvereniging De Amstel brachten
wij in 2008 de feitelijke en door boeren gewenste verbreding van hun bedrijfsactiviteiten systematisch in kaart. De resultaten zullen we gebruiken om de vitaliteit van het
agrarische bedrijf in Amstelland gericht te versterken.
De Dienst Landelijk Gebied onderzoekt op ons initiatief de mogelijkheid om een
grondbank voor Amstelland in het leven te roepen. Een dergelijke grondbank kan
grondtransacties in het gebied faciliteren met als doel het agrarische gebruik (onder
natuurvriendelijke voorwaarden) zeker te stellen.

Samen met het Landbouweconomisch Instituut hielden we in 2008 een enquête onder
omwonenden om vast te stellen wat het draagvlak is voor het behoud van Amstelland,
financieel of anderszins. De uitkomsten stemmen positief. Reden te meer voor ons om in
2009 een ‘offensief’ te starten om de zichtbare steun van meer Beschermers te verwerven. Eind 2008 waren dat er ruim 250. Dat kunnen en moeten er veel meer zijn.
We gaan op zoek naar sponsors om de documentaire over (het ontstaan van) Amstelland te financieren en hopen de productie ervan in 2009 te starten. In het voorjaar
van 2010 kan deze documentaire dan klaar zijn.
Zoals al eerder vermeld zullen we voortgaan met het kritisch volgen van de plannen
van de verschillende overheden met het gebied. Bijzondere aandacht zal in dat kader
worden gegeven aan de plannen van de gemeente Amsterdam met de kop van het
gebied.
Het gevaar van voortgaande verrommeling dreigt overal in Amstelland. De inrichting
van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder zullen we met alle wettige ons ter beschikking staande middelen proberen te voorkomen.
En om de perspectieven voor het behoud van het landschap in Amstelland te versterken zullen wij de oprichting van het hiervoor omschreven Amstellandnetwerk blijven stimuleren. Het streven is om alle betrokken partijen nog voor de zomer van 2009 een
intentieverklaring te laten tekenen om dit mogelijk te maken.

Ten slotte

Er is in 2008 veel voortgang gemaakt. Dankzij de medewerking van vele vrijwilligers,
Fotowedstrijd 2009
sponsors, bedrijfsvrienden en organisaties als bijvoorbeeld Groengebied Amstelland.
Steeds meer mensen, organisaties en overheden beginnen zich te realiseren hoe uniek
Stuur uw foto in naar
en nodig de ruimte en de rust zijn die Amstelland te bieden heeft.
fotowedstrijd@
Met veel energie zullen we in 2009 dan ook voortgaan op de ingeslagen weg. Samen
Beschermersamstelland.nl
met andere organisaties, met de verschillende overheden en met de steun van particulieren en bedrijfsleven.
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