NIEUWSBRIEF STICHTING BESCHERMERS AMSTELLAND
Voorjaar 2017
De winter was koud maar opeens ervaar je dat de dagen lengen, de warmte van de zon te voelen is.
De eerste bloemen steken de kop op. Ook de vogels weten Amstelland weer te vinden. De IJslandse
grutto’s zijn er het eerst en dan volgen de andere. Wat een heerlijk tijd om opnieuw weer al dat moois
te ontdekken.
Voor de Stichting Beschermers Amstelland betekent dit de start van de voorbereiding van de 11 de
Amstellanddag .
We hebben een team gevormd met bestuursleden en vrijwilligers. Het draaiboek is van stal gehaald.
de
Wie doen er dit jaar mee is altijd de eerste vraag. Natuurlijk realiseren we ons dat de 11
amstellanddag weer anders zal zijn dan ons 10 jarig jubileum, waar we groots hebben uitgepakt
inclusief kunstroute en bootdienst.
Dit jaar hebben we als Stichting twee onderwerpen centraal gesteld: Ten eerste vinden wij dat het
draagvlak voor Amstelland moet worden vergroot. Dit is nodig vanwege de grote ambities van
Amsterdam om meer te bouwen en ondermeer in Amstelland het oog gevallen is op volkstuinpark
Amstelglorie als potentiële bouwlocatie. Tegelijkertijd is er in Amstelland sprake van een sluipende
verstedelijking . Agrarisch land wordt niet meer als agrarisch land gebruikt en groeit dicht en tast de
openheid aan die ook zo belangrijk is voor de weidevogels.
Om de groene long van Amsterdam nog beter te beschermen is steun bij bewoners en recreanten
nodig. Hiervoor willen we ook op de Amstellanddag meer aandacht vragen.
Onze stelling dat de groene long van Amsterdam van groot belang is voor een stad die verdicht en
waar we allen prettig willen wonen.
Hierbij hoort de quote:” ieder stedeling moet fietsend binnen een kwartier tegen de natte neus van een
koe kunnen aankijken.”
Een tweede onderwerp dat een belangrijke plaats inneemt op de Amstellanddag zijn de
streekproducten. Er is veel vraag naar. Aarzelend maken de boeren in Amsterdam hier een start mee.
Over de prijsvraag van vogelbescherming in Amstelland hierover leest u verder meer.
In deze nieuwsbrief voorts aandacht voor onze administratie en de gewenste automatische incasso.
Onze geheel vernieuwde website ontworpen door een van de bestuursleden en onze nieuwe
webmaster die zich als vrijwilliger heeft gemeld.

Tot slot is goed te melden dat vele organisaties die begaan zijn met Amstelland gezamenlijk zich
buiten over een manifest gericht op een duurzame toekomst van Amstelland. Ook hierover leest u
meer in deze nieuwsbrief.
Tenslotte een impressie van de Bovenkerkerpolder geschreven door Aleid Offerhaus.
de

Ik hoop u allen weer te begroeten op 11 juni 2017. De 11 Amstellanddag. Halverwege mei wordt het
programma u toegestuurd. Op de website www.beschermersamstelland.nl kunt u de recente
ontwikkelingen volgen. Ook op facebook vindt u regelmatig berichtjes en horen we graag uw reacties.
de voorzitter
Renske Peters
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een brief van de secretaris:
Onderwerp: automatische incasso en e-mailadres
Beste beschermer van Amstelland,
Namens het bestuur van de Stichting Beschermers Amstelland wil ik een probleem met u delen en u
vragen mee te werken aan de oplossing daarvan.
De stichting is erg blij met de vele donateurs, wij voelen dat in de eerste plaats als een blijk van steun
voor het doel waarnaar wij streven en in de tweede plaats gebruiken we de bijdrage die u geeft om dat
doel te bereiken.
Omdat we steeds minder financiële bijdragen krijgen van derden en meer afhankelijk worden van de
bijdrage van donateurs moeten wij steeds kritischer kijken naar onze uitgaven. Wat blijkt is dat we
relatief veel geld kwijt zijn aan de administratie omdat we een enorme verscheidenheid hebben aan
manieren waarop mensen hun bijdrage aan ons doen toekomen.
Er zijn donateurs die voor twee jaar betalen, een donateurschap voor een ander betalen, veel te laat
betalen, in twee termijnen betalen, zelf betalen of per incasso, etc..
Dit leidt tot veel meerwerk voor de administratie.
U kunt ons helpen met een oplossing voor dit probleem door uw bijdrage te voldoen per automatische
incasso, wetende dat u altijd gerechtigd bent om een automatische incasso terug te draaien.
Daarnaast willen we vaker communiceren per e-mail, alweer om kosten te drukken maar ook om u
beter op de hoogte te stellen van recente ontwikkelingen in Amstelland.
Wat we u hierbij willen verzoeken is om het bijgaande formulier naar ons op te sturen met daarop uw
toestemming voor een automatische incasso en uw e-mailadres. U kunt het opsturen zonder
portokosten naar Antwoordnummer 805, 1190 VB Ouderkerk aan de Amstel of u kunt een gescand
formulier opsturen naar info@beschermersamstelland.nl.
Om met Amstelland, dat ons zo dierbaar is, te eindigen: de lente is aangebroken, de weidevogels zijn
weer gearriveerd. Het is weer volop genieten. Op 11 juni hebben we de 11de Amstellanddag. We
hopen u daar te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Hans Buijze
secretaris bestuur Stichting Beschermers Amstelland

‘Rondje Rondehoep’ wint 15.000 euro voor meest duurzame product Amstelland
Op maandag 8 maart werd de winnaar bekend gemaakt van de prijsvraag ‘Amstelland Natuurlijk
Culinair’ voor het beste streekproduct uit Amstelland. ‘Rondje Rondehoep’ is een frisse, romige kaas
gemaakt op Franse wijze. De winnaar ontvangt een geldprijs van 15.000 euro om te besteden aan de
ontwikkeling en marketing van het product.
Mathilde van Otterloo bedacht de kaas in samenwerking met Joost van der Kroon, melkveehouder in
Amstelland. De jury vond het een lastige keuze, want onder de inzendingen waren bijzondere
producten als onkruidenboter, ijs van biologische karnemelk, een honingstick, Labneh, Natuurlijk Bij-oLogisch en paardenbloemensiroop en –wijn.
De winnaars, Mathilde van Otterloo en Joost van der Kroon, waren blij verrast met de prijs. Joost: “Als
jonge boer probeer ik steeds connectie te zoeken met de stad, en dit product biedt daarvoor een
uitstekende kans.” Mathilde gaat allereerst op zoek naar een locatie in Amstelland om de kaasmakerij
te starten.
Behoud landschap en weidevogel doel prijsvraag
De prijsvraag, een initiatief van Vogelbescherming Nederland, gaf ondernemers de kans om samen
met boeren uit Amstelland een kwaliteitsproduct te creëren dat bijdraagt aan de biodiversiteit en het
behoud van weidevogels. Melk of vlees van koeien die dagelijks grazen in bloem- en kruidenrijke
weides zoals in Amstelland, leent zich uitstekend voor de verwerking naar een culinair streekproduct.
Vogelbescherming ziet het stimuleren van duurzaam ondernemerschap via korte ketens als een
belangrijke incentive voor boeren om ‘natuurvriendelijker’ te werk gaan.
Uniek landschap en weidevogel onder druk
Amstelland is een uniek gebied met decennia oude bloem- en kruidenrijke weides waar jaarlijks vele
weidevogels broeden. De weilanden van Amstelland staan echter onder druk door intensivering van
de landbouw. Hierdoor dreigt de biodiversiteit in het gebied en daarmee de verschillende weidevogels,
zoals de grutto, te verdwijnen. Vogelbescherming zet zich in voor de weidevogels en wil verslechtering
van het landschap daarom tegengaan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Overleg Gemeente Amsterdam
In februari vond overleg plaats tussen de Gemeente Amsterdam (dienst ruimtelijke ordening) en het
volkstuinparken Amstelglorie/ Nieuw Vredelust en Stichting Beschermers Amstelland over de stand
van zaken rondom de Koers 2025 waarin nieuwe bouwlocaties worden verkend.
Voor SBA van belang omdat wanneer er bebouwing zou plaatsvinden van de volkstuinparken, de
groene long van Amsterdam wordt aangetast. Het directe gevaar lijkt te zijn geweken maar alertheid

blijft geboden bij de herstructureringsplannen van de zogeheten kop van de Amstelscheg/long. Het
Amsterdam-Arena gebied is een van de 13 ontwikkelgebieden van Amsterdam. Berekend is dat in een
aantal zones binnen dit gebied wel 150.000 woningen kunnen worden gebouwd en daarmee de
scheggen/groene longen kunnen blijven gevrijwaard. Vragen blijven er wel liggen op het vlak van
toenemende verkeersdruk, investeringen in sportaccomodaties, en meer openbare functies van
volkstuinen. De druk op het bestaande groen neemt toe en zal intensiever gebruikt moeten worden en
meer publieksfuncties moeten krijgen. De ‘scheggen’ zijn heilig maar worden wel verkend! Deze
verkenningen zijn bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie in de nieuwe stijl van de ruimtelijke
ordening. Duurzaamheid en sociale aspecten moeten hierin ook een rol spelen.
De oevers van de Amstel vallen onder de hoofdgroenstructuur. Het idee is om die oevers opener te
maken, te verparken, een stadspark van te maken, met daarin opgenomen Amstelglorie. Met ook een
wandel- en/of joggingroute erom heen.
Volgens plan wordt in april of mei 2017 een conceptstuk met advies op hoofdlijnen naar het
gemeentebestuur gestuurd, voor de hele stad. In mei wordt het gesprek vervolgd. De vraag is
wanneer besluitvorming zal plaatsvinden. Voor of na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Stichting Beschermers Amstelland blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen. In mei wordt het
gesprek met de gemeente vervolgd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe website en inzet van de social media
Afgelopen weken is er hard gewerkt aan het vernieuwen van onze website. Door de aanwezige kennis
binnen ons bestuur is dit op eigen kracht tot stand gekomen. Onze nieuwe vrijwilliger Martin Horstink
gaat de website onderhouden. Hij vindt het leuk de website actief te voeden en hoopt ook dat door
beschermers of andere belangstellenden nieuws over Amstelland wordt aangereikt.
Op de website, nog steeds te vinden onder www.beschermersamstelland.nl, vindt u de vorderingen
rondom de Amstellanddag en het definitieve programma. Er is dus geen aparte site meer over de
Amstellanddag. ook actualiteiten worden bijgehouden.
Wilt u een bijzondere gebeurtenis melden of een actualiteit, zoals het eerste kievitsei of anderszins
meldt het. Mooie foto’s zijn ook altijd welkom.
Er is een aparte categorie Amstelblog.
Via facebook beschermsamstelland zijn we ook actief. Deel het nieuws en
werf nieuwe beschermers.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stand van zaken Amstellanddag 2017.

11 juni a.s. is er voor de elfde keer de Amstellanddag, een dag waarop Amstelland zich presenteert
aan de bevolking om zijn unieke kwaliteiten te tonen.
De Stichting Beschermers Amstelland organiseert deze dag om aandacht te genereren voor het
gebied waar we zo trots op zijn en dat we nog lang willen behouden.
Er zijn tot nu toe ongeveer vijftig getallen op de kaart gezet: zoals de bezoeker van de Amstellanddag
weet staan de getallen symbool voor een boer die zijn bedrijf openstelt, voor een kunstenaar die zijn
atelier laat zien, voor kerken, musea, bedrijven, begraafplaatsen, buitenplaatsen, tuinen, etc.. die
allemaal open zijn voor het publiek.

Verder willen we ook de eigen organisatie presenteren door wellicht meer dan anders ook te werven
voor donateurs. Wie daarbij wil helpen is van harte welkom. We willen voor een aantal locaties graag
vrijwilligers die mensen benaderen om donateur te worden. U kunt zich aanmelden via
info@beschermersamstelland.nl.
De opening zal verricht worden om 10 uur op Westeramstel door de burgemeester van Amstelveen
mevrouw Mirjam van 't Veld. Ook Mark Kuiper zal spreken o.a. over het initiatief om via het
produceren van streekproducten het gebied economisch sterker te maken zodat ook de weidevogels
daarvan mee profiteren.
Begin mei is het programmaboekje klaar. Dit zal aan alle beschermers toegestuurd worden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Amstelland Breed Overleg

Er zijn vele organisaties (13) actief in Amstelland op het gebied van natuur, landschap cultuur,
ondernemersvereniging etc.
Mede door het rapport Bloeiend Amstelland van de Universiteit Wageningen zijn we bij elkaar
gekomen om te zien wat we gemeenschappelijk hebben en waar we elkaar op kunnen versterken.
We zijn het er over eens dat het draagvlak voor Amstelland moet worden versterkt. De druk van de
verstedelijking blijft groot en het landschap vraagt om een duurzaam beheer. We willen samenwerken
en elkaar versterken.
Op 21 april komen we bijeen om tot een gemeenschappelijk manifest te komen. Vervolgens willen dit
ook aan de politiek, volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen, aanbieden.
We roepen een ieder op om mee te doen om het draagvlak voor Amstelland te vergroten. Dus meer
beschermers daarmee staan we sterk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruimte
Ruimte is een raar begrip. Wat voor de één een dubbele carport is, is voor de ander een uurtje zonder
kinderen de deur uit. Als ik ruimte wil, ga ik fietsen. Ik fiets veel.
Ruimte is niet alleen fysieke ruimte. Soms is ruimte geestelijke ruimte, ruimte in je hoofd, ruimte om
de zaken op een rijtje te kunnen zetten.
De KRO heeft er een format van gemaakt, maar ook weg van de buis is het een goeie formule:
neuzen dezelfde kant op, even geen mensen, maar bomen of ander rustgevend groen om je heen en
voor je het weet praat je over alles wat het leven het leven waard maakt.
In Amstelveen zijn wij gezegend met heel veel ruimte. In Amsterdam wonen er per km2 2,5 keer zo
veel mensen. Hoewel het principe van het Algemene Uitbreidingsplan uit 1934 gehandhaafd bleef
(iedere inwoner van Amsterdam moest in ca.10 minuten buiten, in een park of een bos, kunnen zijn)
en op de kaart zichtbaar is in de zogeheten scheggenstructuur, moeten onze buren net een tandje
meer bijzetten om buiten te kunnen zijn.
Er zijn in Amstelveen - los van de prachtige heemparken- een aantal plekken waar je je echt buiten
kan wanen. Het Amsterdamse bos is heerlijk, maar blijft - hoe verwilderd ook - een prachtig aangelegd
park. Bovendien is een stil bos met de uitbreiding van Schiphol en de almaar drukker wordende A9
blijkbaar niet meer van deze tijd.
Over de Bovenkerkerpolder kan ik alleen maar lyrisch zijn. Hij lijkt zo saai en vlak vanaf de zijkant,
maar loop je er in, dan merk je hoe 'heuvelachtig' hij eigenlijk is. Hij is dooraderd met oude
rivierkreken. Als je weet waar je kijken moet, zie je ze overal. De beddingen van prehistorische

veenriviertjes, die vroeger op de Amstel afwaterden, zijn na het vervenen en droogmalen nog steeds
zichtbaar. Kostbaar het landschap waar je de geschiedenis nog aan kan aflezen!
Wij, Amstelveners hebben dat landschap zo gemaakt. In die zin is er niets natuurlijks aan. Als de
Saoedi's van de Gouden eeuw hebben we het land ten zuiden van Amsterdam verveend en
drooggemalen. Zonder Amstelveen (veen=turf=brandstof) was er geen Amsterdam geweest. De turf,
die de Amsterdammers uit Amstelveen haalden, diende de handel, de huishoudens en
scheepswerven, waar de stad groot mee werd. En wij, wij hebben nu een prachtige polder die we als we verstandig zijn - blijvend koesteren om zijn uitgestrektheid, zijn stilte, zijn natuurschoon en zijn
bewoners, die de polder gebruiken als plek om te pleisteren of te broeden (en dan heb ik het nog niet
over de agrariërs); kortom de ruimte die nodig is om jezelf overbodig te voelen. De Grutto die het
elders zo moeilijk heeft zal je hier in april, baltsend en roepend, door de lucht zien buitelen of later - in
zijn rol van verantwoordelijke ouder - alarmerende duikvluchten naar indringers zien maken; Gele
kwikstaarten zitten er plompverloren op het pad; de Slechtvalk houdt hier zijn winterreces. De Grote
zilverreiger is er jaarrond, maar soms lijkt het alsof hij boompje verwisselt met de Lepelaars

Ik ben er 's ochtends vroeg. Het is koud en heel erg mistig, totdat de zon opkomt en zich een
schouwspel voor mijn ogen voltrekt dat iedere beschrijving tart. Langzaam lost de mist op in de stralen
van de ochtendzon en de polder openbaart zich.
Aleid Offerhaus
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Machtigingsformulier tot jaarlijkse afschrijving
Hierbij machtig ik Stichting Beschermers Amstelland om jaarlijks (tot
wederopzegging) een bedrag van € ................ af te schrijven (minimaal 10 euro).
Naam:.........................................................................................................................
Adres:.........................................................................................................................
Postcode/woonplaats: ................................................................................................
Bank/giro rekening:......................................................................................................................
E-mailadres om u onze nieuwsbrief te kunnen toesturen: ..........................................
Datum ..........................................................
Handtekening

Het ingevulde formulier kunt u naar het onderstaande antwoordnummer toesturen. Een postzegel is
dan niet nodig.
Stichting Beschermers Amstelland Antwoordnummer 805
1190 VB Ouderkerk a/d Amstel
Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar info@beschermersamstelland.nl

