
Het is begin april, de lente is net begonnen. Als u dit leest, 
ziet Amstelland er een stuk groener uit. De koeien staan in de 
wei, jonge lammetjes zijn overal te zien en ook de vogels zijn 
in groten getale gearriveerd. Op het landje van Geijsel is het 
met duizenden grutto’s druk. 
Wij zijn druk doende met de voorbereidingen van de 
tiende Amstellanddag. Enerzijds routine wat betreft het 
draaiboek, anderzijds spannend hoe we het voor zoveel 
mogelijk mensen weer leuk en aantrekkelijk kunnen maken. 
De medewerking is geweldig. Inge Engels onze vaste 
ondersteuner geeft in deze nieuwsbrief een kijkje achter de 
schermen.
Omdat het de tiende keer is, pakken we het breder en 
groter aan. Zo organiseren wij een kunstroute tussen 
Amsterdam en Ouderkerk: de Verbeelding aan de Amstel. 
Afbeeldingen van oude meesters zullen op meer dan 20 
locaties worden getoond. Zij vertellen alle een verhaal over 
hoe Amsterdam en Amstelland vanouds met elkaar zijn 
verbonden. Medewerking krijgen wij hierbij van ondermeer 
het Stadsarchief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
en de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Het is 
hard werken om alles op tijd gereed te hebben. Amstelland 
omvat drie gemeenten en dat betekent bijvoorbeeld voor de 
vergunningen een complexe operatie. Wij hopen dat u van 
het resultaat komt genieten.
Een wens is nog om een bootdienst te organiseren tussen 
Amsterdam en Ouderkerk. Of dat lukt is echter nog niet 
zeker. Dat er in 1882 ook al een bootdienst was, ziet u in het 
krantenberichtje dat we elders hebben afgedrukt.
Een aanrader die we dit jaar in het programma mogen 
opnemen, is een wandeling in de Ronde Hoep onder 
deskundige begeleiding. Dit naast de poldersafari’s die er 
ook zullen zijn. Verder hebben zich nieuwe boerenbedrijven 
gemeld als deelnemer evenals de nieuwe buitenplaats 
Tulpenburg.

Op Wester-Amstel is de opening, zoals langzamerhand 
gebruikelijk. Het openingsprogramma zal gevarieerd zijn 
met muziek, dans en een paneldiscussie met een aantal 
bestuurders over hun visie op Amstelland. Verder zullen 
er hier op de dag vele andere activiteiten zijn, waaronder 
rondleidingen en een kunstmarkt. Maar ook elders zijn er veel 
creatieve activiteiten zoals workshops tekenen en schilderen, 
open ateliers en een toneelstuk zal opgevoerd worden in 
Nes a/d Amstel. Kortom veel activiteiten in alle hoeken van 
Amstelland. Eind mei ontvangt u het gehele programma voor 
5 juni, inclusief de beschrijving van de Kunstroute.
Ondertussen houden we ons ook bezig met de lopende 
ontwikkelingen en de toekomst van Amstelland. In deze 
nieuwsbrief kunt u meer lezen over de ontwikkelingen 
in het recreatiegebied Ouderkerkerplas, het Toeristisch 
Platform dat de gemeente Ouder-Amstel heeft ingesteld 
en over de ondernemers die hebben deelgenomen aan de 
cursus ‘Gastheer van Amstelland’.  Het onderzoek van de 
Universiteit Wageningen over de ‘Toekomst van Amstelland’ 
is vrijwel afgerond en op 2 februari jl. is hier met de 
beschermers over gediscussieerd.
Hoogst actueel is dat vanuit verschillende kanten bebouwing 
van Amstelland wordt bepleit. Zie elders in deze nieuwsbrief 
Coen Teulings’ pleidooi en het Parool van 9 april jl. 
waarin voormalig wethouder Amsterdam Duco Stadig de 
Amstelscheg in de aanbieding doet. Wij zullen als SBA 
hiertegen onze stem laten horen.
Ik hoop u samen met de andere bestuursleden, de 
deelnemers en de vrijwilligers te begroeten op zondag 5 juni. 

          Amstellanddag, het werk
          achter de schermen
       
           Inge Engels

Dit is het tweede jaar dat ik, Inge Engels, meewerk aan 
de organisatie van de Amstellanddag. Daarnaast verzorg 
ik de administratie van SBA en ondersteun ik het bestuur 
bij verschillende projecten en activiteiten zoals het 
ondernemersplatform en het Landschapsfonds.
Februari en maart zijn de drukste maanden om de Amstellanddag 
in de steigers te zetten. Te beginnen met te inventariseren: 
wie doen er weer mee en wie deze keer niet. Gelukkig is de 
laatste groep heel klein. Het is goed om te realiseren dat alle 
meewerkende  mensen dit met groot enthousiasme doen en op 
basis van vrijwilligheid. Natuurlijk vindt iedereen het belangrijk 
dat zijn gebied in de schijnwerpers komt te staan maar het kost 
ook energie en tijd. Naast de inspanningen op de dag zelf, moet 
er worden voorbereid. En voor de boeren gaat in ieder geval het 
dagelijkse werk als melken, die dag gewoon door. 
Op 1 april is de deadline  om de teksten over de activiteiten die 
op de verschillende locaties zullen plaatsvinden, in te leveren. 
Vorig jaar gingen we over van een boekje naar een flyer. Toen 
moest iedereen zijn tekst flink inkorten. Dit jaar doen veel 
dezelfde mensen mee, dat scheelt. Maar er zijn ook weer nieuwe 
deelnemers. En we hebben meer activiteiten zoals de Kunstroute.

Ik vind het spannend of ik uit het enorme aantal mails alles goed 
heb overgenomen. Ben ik geen activiteit vergeten, heb ik de 
laatste gecorrigeerde tekst, klopt het precieze adres? 
Vanwege de tiende Amtellanddag  is er een aantal extra 
activiteiten. Deze moeten voor 1 april allemaal een locatie 
hebben, willen we ze goed kunnen aankondigen. Gelukkig wordt 
er van alle kanten meegedacht.
Een ander spannend onderdeel is de opening, ook dit jaar op 
Wester-Amstel waar we met de Vrienden van Wester-Amstel en 
Groengebied als een geoliede machine samenwerken. Omdat de 
eerste zondag van juni een favoriete dag is voor vele activiteiten 
moeten we dus alles zo vroeg mogelijk vastleggen. Vorig jaar 
hadden we op het laatste moment  het muziekoptreden rond. Ook 
voor de komende opening is nog niet alles 100% duidelijk maar 
dat is ten tijde dat u dit leest vast weer goed geregeld.

ZONDAG 5 JUNI 2016

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

Indien u geïnteresseerd bent,geef dit dan 
door aan info@beschermersamstelland.nl  
Wij nemen vervolgens contact met u op.

Kunstroute: één van de afbeeldingen: 
Gezicht op het haventje van Ouderkerk
bron: UB Leiden, anoniem www.amstellanddag.nl

Op naar de 10e  Amstellanddag 5 juni 2016

Gezocht: nieuwe bestuursleden!

Renske Peters

Voorzitter Stichting
Beschermers Amstelland

IVN Cursus Gastheer van het Amstelland.
Samen met 20 andere ondernemers die betrokken zijn bij 
recreatie en toerisme hebben wij  de afgelopen weken de cursus 
Gastheer van het Amstelland gevolgd.  Deze cursus werd 
georganiseerd door het IVN in samenwerking met gemeente 
Amstelveen en Stichting Beschermers Amstelland.
Er waren verschillende gastdocenten uitgenodigd om ons mee 
te nemen in de unieke waarden van Amstelland.  Er kwamen 
zaken aan de orde als de samenstelling van de grond onder onze 
voeten (Veenmos). De waterhuishouding in en rond Amstelland. 
(welke kant stroomt de Amstel op?) Boeren en weidevogels, gaat 
dat samen? En nog vele andere wetenswaardigheden van het 
Amstelland waar de gastheren in de dop hun gasten over kunnen 
vertellen.
Als cursusopdracht hebben  alle deelnemers een route of 
arrangement rond het eigen bedrijf ontworpen, waar mogelijk 
in samenwerking met elkaar. De resultaten daarvan zijn o.a. 
een vaar-arrangement, wandel- en belevingsroute, hap en trap 
arrangement etc. Een groot deel van deze arrangementen zullen 
al tijdens de komende Amstellanddag van 5 juni worden ingezet.
Gastheer van Amstelland zijn: Boerderij Klarenbeek, 
Zomerbloempluktuin, Wester-Amstel, Manege Equito, 
Speelboerderij Elsenhove, Boerderij Polderzicht, tHuis aan de 
Amstel, Holland The Ride Way, Huis ter Lucht, Boerin en De Kok, 
rederij Aemstelland.

Gert Lutke Schipholt, Bestuurlid SBA en Gastheer van de 
Zomerbloemenpluktuin.

Historisch Amstelland nieuwe website
www.historischamstelland.nl

De nieuwe website Historisch Amstelland is een gezamenlijk 
initiatief van het “Historisch Museum Ouder-Amstel” en de 
“Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel”.
Het idee werd “geboren” in 2014. Op de eerste plaats had de 
Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel behoefte aan een 
eigen site voor een betere zichtbaarheid. Eerst zat deze namelijk 
wat verstopt op de museumsite via een link. Daarnaast vereisten 
ook de snelle ontwikkelingen bij de nieuwe werkgroep Databank 
Amstelland Middeleeuwen actie. We willen informatie gaan geven 
over het leven in Amstelland tijdens de middeleeuwen, aan de 
hand van originele bronnen.
De naam ‘Amstelland’  in de websitetitel geeft aan dat we het 
graag wat breder willen trekken dan alleen Ouderkerk of Ouder-
Amstel. Websites die u  nu al onder die “paraplu” vindt, zijn:
Het Historisch Museum Ouder-Amstel, De Historische Vereniging 
Wolfgerus van Aemstel, Monumenten Ouder-Amstel, Amstelland 
Middeleeuwen

Op de homepage worden vele bestaande sites uit Amstelland  
met een historische inhoud weergegeven. Een webbezoeker kan 
vervolgens naar die betreffende site gaan.  Alle nieuwe items 
en geplande activiteiten van de afzonderlijke sites,  worden 
samengetrokken op de homepage van Historisch Amstelland. 
Kortom een nieuwe site waarop een webbezoeker snel een totaal 
activiteiten overzicht krijgt en veel historische gegevens kan 
vinden over het gebied Amstelland. 

Henk Keizer, Historische vereniging Wolfgerus van Aemstel

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

De nieuwe “gastheren“

Amstelland Lente 2016
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Toeristisch platform Ouder-Amstel
Eén van de speerpunten van het economisch beleid van de 
gemeente Ouder-Amstel is om de toeristische potentie beter 
te benutten. Als “hoofdstad van Amstelland” heeft Ouderkerk 
aan de Amstel veel te bieden aan de toeristen. De ligging nabij 
Amsterdam, die haar toeristen wil spreiden in de regio, biedt 
extra kansen voor de gemeente Ouder-Amstel om van dit 
speerpunt een succes te maken. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft daarom het platform toerisme in het leven 
geroepen. 
Het doel van dit platform is om samen met partners uit de branche 
te werken aan het versterken van het toerisme. De gemeente 
is daarbij faciliterend en verbindend. Het platform toerisme 
bestaat onder andere uit: Stichting promotie Ouder-Amstel, 
winkeliersverenigingen, Historisch Museum Ouder-Amstel, Beth 
Haim, Ondernemersvereniging Ouder-Amstel (OVOA), SBA en 
vertegenwoordigers van de horeca. 
Ongeveer zes keer per jaar komt het platform bijeen. Begonnen 
is met het inventariseren van de kansen voor Ouderkerk. Onder 
begeleiding van bureau Kellerman is het profiel (DNA) vastgesteld 
en uitgewerkt in een ontwerp voor de communicatie. Inspirerende 
presentaties werden door Amsterdam Marketing en de Stichting 
Groene Hart gegeven. Daarnaast worden concrete afspraken 
gemaakt over de realisatie van toeristische informatiepunten (TIP) 
en biedt het platform ruimte om informatie  en kennis met elkaar 
te delen.
 De portefeuillehouder economie, Mieke Blankers, zit voor. 
Stephan van Dongen, ondersteunt haar als beleidsmedewerker. 
Heeft u ideeën die u met de gemeente wil delen of heeft u vragen 
aan de gemeente, dan kunt u bij hen terecht. Zij zijn bereikbaar 
via stephan.van.dongen@duoplus.nl 

waarbij zowel toekomst van de landbouw als toenemend toerisme 
en verstedelijking aan bod kwamen. Zij presenteerde 4 scenario’s 
die beschouwd moeten worden als extreme ontwikkelingen, die 
mogelijk zijn. Dit om zo breed mogelijk de toekomst te verkennen. 
De eerste is dat de stad nog sterk economisch doorontwikkelt 
met veel verstedelijking en de landbouw steeds zwakker wordt. 
Daartegenover staat een sterke landbouw en een zwakke 
economisch ontwikkeling van de stad. Zij kunnen zich ook beide 
sterk en zwak ontwikkelen. 
De vraag is dan telkens wat betekent dit voor Amstelland.  Komen 
de kernwaarden  van natuur en landschap onder druk te staan, 
bijv. als gevolg van een sterke stedelijke uitbreiding, of als de 
landbouw steeds zwakker wordt. 
Geconcludeerd kan worden dat de kernwaarden in geen 
enkel scenario vanzelf sterk blijven en beschermd worden. 
Doorgetrokken naar de rol van SBA was de opvatting dat 
de rol van SBA niet in elk scenario dezelfde zal zijn, maar er 
wel behoefte blijft aan een partij die hierover waakt. Er werd 
vervolgens levendig gediscussieerd aan de hand van stellingen. 
Adviezen aan SBA om voor de toekomst scherp te blijven en een 
stevige rol te vervullen waren ondermeer: 

- SBA, verander mee met de tijd waar nodig en verjong om   
  invloed te houden.
- Een toenemend toerisme wordt niet als negatief ervaren; zorg    
  wel hoe hierbij rust, ruimte en historische waarden te behouden. 
- Ook de natuur moet zijn plek krijgen.
- Denk na over de infrastructuur, aandacht voor “slow” vervoer,  
  geen dikke bussen.
- Zorg voor samenwerking met boeren, met bedrijven waar dat 
  wat oplevert.
- Aandacht voor de 17e eeuwse schilders, het levert ook nog 
  inkomsten op.
- Volg nauwgezet bestemmingsplanwijzigingen en verbeter de 
  communicatie naar het grote publiek.

De aanwezigen hadden  vrijwel allen er iets voor over om mee te 
betalen aan het behoud en beheer van het landschap
Het rapport wordt nu afgerond waarna SBA haar strategie zal 
bepalen.  Samenwerking is nodig en steun van stad en land om 
het landschap cultuurhistorisch waardevol te houden. SBA zal in 
discussie gaan met de andere belanghebbende organisaties uit 
het gebied, met de (stads)bewoners maar ook met de bestuurders 
en de politiek. 

Grote belangstelling voor avond over 
toekomst Amstelland en SBA 

Ontwikkelingen rondom de Ouderkerkerplas
Op 2 februari jl. hebben de gemeente Ouder-Amstel en het 
Groengebied Amstelland een informatiebijeenkomst gehouden 
over de mogelijke ontwikkelingen rondom recreatiegebied 
Ouderkerkerplas. Het gebied is ingericht als recreatiegebied 
en wordt beheerd door het Groengebied. Het bieden van 
recreatieruimte voor  de inwoners van Ouder-Amstel en omliggende 
gemeenten zoals Amsterdam, is de primaire doelstelling. 
Recreatiewensen veranderen in de loop van de jaren. Naast 
behoefte aan rust en ruimte om te wandelen en te fietsen is er ook 
vraag naar meer actie en vermaak. Grootschalige evenementen 
zoals triatlons en dancefestivals zijn de afgelopen decennia een 
belangrijk onderdeel van recreatie geworden. Om een kader te 
ontwikkelen waaraan aanvragen kunnen worden getoetst, laten 
de gemeente en Groengebied Amstelland onderzoeken wat de 
impact van verschillenden soorten evenementen is en zijn ze 
in gesprek met bewoners en belanghebbenden in de onlangs 
ingestelde Klankbordgroep. Het college van B&W van Ouder-
Amstel heeft inmiddels de vergunningsaanvraag ontvangen voor 
het dancefestival Buiten Westen. Omdat de gemeente nu nog geen 
evenementen-kader heeft, wordt de aanvraag behandeld volgens 
de  bestaande procedure. Ook onderzoekt de gemeente op verzoek 
van de gemeente Amsterdam of de mogelijkheid  bestaat dat 
Cirque du Soleil vanaf 2018 in het gebied van de Ouderkerkerplas 
komt te staan. Cirque du Soleil staat nu op de parkeerplaats P2 bij 
de Amsterdam Arena.
Gerben Houtkamp, Groengebied Amstelland

Aan SBA is gevraagd deel te nemen aan de klankbordgroep . Wij 
hebben aangegeven dit ook te zullen doen.

Bouwen aan de randen van Amsterdam
Er moeten meer mogelijkheden komen voor nieuwbouw in het 
groen van Waterland en de Bovenkerkerpolder. Bouwen langs de 
stadsrand kan te verkiezen zijn boven steeds meer woningen in 
Almere, met alle forensenstromen die daaruit voortvloeien. Dat 
zegt Coen Teulings, hoogleraar aan de UvA en de Universiteit van 
Cambridge, oud-directeur van het Centraal Planbureau en mede 
auteur van het boek Groei&Krimp. In het Parool van 5 maart stelt 
hij: “We moeten ons afvragen of we voor heel Noord de ringweg 
het einde van de stad willen laten zijn. Of dat we voorbij de ring ook 
nog eens wat bouwen.”
“Natuurlijk zijn er goede redenen om dat niet te doen, omdat 
we ergens een groengebied willen openhouden voor natuur en 
recreatie rond de stad,” zegt Teulings. “Maar we kunnen niet alle 
gebieden blokkeren vanuit dit soort overwegingen.”

Als SBA koesteren we het  unieke stedenbouwkundig concept 
van Amsterdam:  een stad met groene scheggen/longen die tot 
diep in de stad steken waardoor de stedeling wonend in een hoog 
verdichte stad, snel buiten kan zijn. Zo houd je een stad leefbaar en 
aantrekkelijk.
Dit “goud” moeten wij koesteren.  Teulings zet zich ondermeer 
af tegen bouwen in Almere. Echter Almere op een goede manier 
verbinden met de metropool Amsterdam waarbij het IJmeer zich als 
aantrekkelijk “blauwe scheg” ontwikkelt, levert meer perspectief.
Als SBA gaan wij de discussie over het scheggenmodel graag aan.

SBA krijgt derde prijs
Uitreiking Roel de Witprijs door voormalig minister-president 
Wim Kok 

Op 17 maart 2016 maakte voormalig minister-president Wim Kok, 
de winnaar van de Roel de Wit prijs bekend.  
De prijs is vernoemd naar voormalig Commissaris der Koningin 
en burgemeester van Alkmaar, Roel de Wit. Door middel van dit 
eerbewijs wil de PvdA de herinnering aan zijn verdiensten op het 
gebied van landschap, natuur en recreatie levend houden.
De eerste prijs ging naar De vrijwilligers van de Commissie 
Excursies en activiteiten Kop van Noord-Holland. SBA kreeg de 
derde prijs waarbij met name de Amstellanddag werd genoemd.
 
De Roel de Witprijs is bedoeld voor een project, persoon of 
organisatie die groen, natuur, water en recreatie toegankelijk en 
bereikbaar heeft gemaakt voor een breed publiek; kwetsbare 
groepen bij natuur en milieu heeft betrokken, de mogelijkheden 
voor laagdrempelige recreatie voor mensen met een beperkt 
inkomen heeft bevorderd of een bijzondere rol heeft vervuld op 
het snijvlak van natuur, recreatie, water en ruimtelijke ordening.
 
De jury bestond uit Frans Tielrooij (oud gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland) Luc Kohsiek (Dijkgraaf) en Marijke van 
Schendelen (lid Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit provincie 
Noord-Holland).

Het tweede onderwerp was het Toekomstig Weidebeheer. Kees 
Lambalk, melkveehouder in de Bovenkerkerpolder en voorzitter 
van de Agrarische Natuurvereniging Amstelland (ANV), leidde 
de presentatie over weidevogelbeheer in. Hij vertelde over de 
veranderingen in het subsidiestelsel van weidevogelbeheer 
en over zijn eigen ervaring als boer, die zich volop inzet voor 
het weidevogelbeheer. Mark Kuiper adviseur voor de ANV, 
gaf vervolgens zijn visie op de vraag hoe tot een duurzaam 
weidevogelbeheer voor de te komen.
De opkomst en ondergang van de weidevogel is een direct 
gevolg van de economische ontwikkeling van de agrarische 
bedrijfsvoering, zo stelt Mark. De oplossing die nu wordt gekozen 
is tegen de trend in, namelijk op basis van subsidies. Hij zoekt 
de oplossing via een economische oplossing oftewel met de 
trend mee bewegen. De wereldmarkt is gebaseerd op maximale 
productie tegen de laagste prijs. Hij ziet ook plaats voor een lokale 
markt met maximale kwaliteit en regionale identiteit (landschap/ 
kaas) en hoge toegevoegde waarde (een hogere prijs).  
Volgens Mark is inpassing mogelijk van kleine 
gespecialiseerde bedrijven naast grote bedrijven. Bijvoorbeeld 
de Bovenkerkerpolder  wordt voor 20% ingericht als 
weidevogelgebied. De grasopbrengst is voor het produceren van 
streekproducten (Amstellandkaas) voor een lokale markt. Dit 
betekent geen kortlopende contracten meer voor ondersteuning 
van weidevogelbeheer (6 jaar) maar deze middelen investeren in 
de grond, die dan in handen zou kunnen komen van een (lokale) 
stichting en langdurig de bestemming weidevogelbeheer heeft. 
Een belangrijke rol voor de overheid. 
Hiermee gaat de Bovenkerkerpolder aan de gang en is in overleg 
met de provincie en andere belanghebbenden .

Stoombootdienst Amsterdam-Ouderkerk
De dienstregeling van 1 april 1882. Over enige weken weten we 
meer of een nieuwe bootdienst  weer een kans zal krijgen.
Het Nieuws van den Dag: kleine courant, Amsterdam 08-04-1882 
bron: delpher.nl

Avondvierdaagse Ouderkerkerplas (2015)

      

Amstelland
Kaas

Twee onderwerpen stonden 2   
februari jl. op het programma van 
de beschermersavond die door ruim 
100 mensen werd bezocht  en waar 
volop werd mee gediscussieerd. Het 
eerste onderwerp was de  Toekomst 
van Amstelland,  gepresenteerd 
door Judith Westerink (WUR-Alterra) 
namens de Wetenschapswinkel,Judith Westerink

SBA ontvangt de prijs


