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Beste Beschermers,
2019 loopt teneinde en dat is ook de tijd om terug te
kijken. Afgelopen jaar was het jaar van de provinciale
en waterschapsverkiezingen. In februari hielden we een
levendig politiek debat met politici van de provincie,
gemeenten en waterschap. Naast een hoge opkomst was
ook de inbreng van u als beschermer van Amstelland groot.
De Amstellanddag was op 2 juni wederom een groot succes.
Veel belangstelling bij de opening met een scherpe column
van Saskia van Loenen en enthousiaste openingswoorden
van burgemeester Joyce Langenacker van Ouder Amstel.
Over de hele dag was er in het gebied grote belangstelling.
Met name voor de melkfabriek van de Boeren van Amstel en
ook veel bezoekers kwamen naar boerderij Polderzicht om
uitleg te krijgen over bodemdaling in de polders.
Het mooie weer was natuurlijk een grote succesfactor.
Tijdens de zomer genoten we allen volop van Amstelland,
wandelend, ﬁetsend en zwemmend. Toch tekenden zich ook
donkere wolken af. De gevolgen van klimaatverandering,
stikstofdepositie en bodemdaling zijn groot, ook voor
Amstelland. Maatregelen zijn nog volop in de maak. Door de
boeren in de polder de Ronde Hoep is een initiatief gestart
om gezamenlijk aan verduurzaming van de landbouw te
gaan werken. Over hun voorstellen zullen zij ook met de
beschermers in gesprek gaan.
Een tweede belangrijk issue voor Amstelland was de
aangekondigde bomenkap langs de A9 bij Ouderkerk, die
zal worden verbreed inclusief de aanleg van een nieuwe
verzorgingsplaats (tankstation). We hebben ons volop
ingezet om tot een maximale herplant van de bomen te
komen. Het laatste nieuws: op 3 december heeft de Tweede
Kamer een motie aangenomen om geen bomen te kappen
voor een nieuw tankstation. U leest hier meer over.
Ook goed nieuws: de buitenplaats Wester-Amstel blijft voor
het publiek toegankelijk en de toezegging om onze 14de
Amstellanddag 2020 op 7 juni daar te openen is binnen.
Als we naar de toekomst voor Amstelland kijken is duidelijk
dat het aantal woningen dat gebouwd zal gaan worden in
de regio groot is: 250.000 woningen tot 2040. De druk op

Amstelland zal toenemen. Ook het aantal recreanten en
toeristen zal blijven groeien. SBA denkt graag mee hoe hier
mee om te gaan en de waarden van ons gebied overeind
houden.
Door verschillende overheden worden toekomst scenario’s
opgesteld. Als SBA nemen we deel aan deze discussies en
benadrukken de noodzaak van lokale betrokkenheid. Ook
organiseren we als bestuur van SBA zelf zogeheten “twee
generatie” gesprekken om meer inzicht te krijgen in wat de
huidige generatie van Amstelland verwacht en wat zij willen
bijdragen. In dit verband vragen wij ook aan u of u ideeën
heeft die belangrijk zijn voor de toekomst en of u die met ons
wil delen via info@beschermersamstelland.nl.
Op 27 februari organiseren wij een thema avond over de
toekomst van Amstelland, de ontwikkelingen in de landbouw,
de staat van de natuur en de rol van het water. We nodigen u
van harte uit.
Speciale aandacht krijgen in deze nieuwsbrief de Boeren
van Amstel die extra ondersteuning nodig hebben om hun
melkproductie in de hele regio te kunnen aanbieden.
Tot slot wensen wij u allen mooie feestdagen en hopen ook in
2020 van u ondersteuning te krijgen voor onze activiteiten om
Amstelland te beschermen.
Het bestuur Stichting Beschermers Amstelland
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Atlas Amstelland

Uitnodiging thema-avond

Cadeautip: Atlas Amstelland €25
te bestellen via info@
beschermersamstelland.nl

27 februari
Vanaf 19.30uur

Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J.Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam

www.beschermersamstelland.nl

Motie Tweede kamer aangenomen
tegen tankstation A9 en voor
behoud van bomen
Door de Tweede Kamer is op 3 december jl. een motie
aangenomen tegen de kap van bomen op de geplande
verzorgingsplaats met tankstation langs de A9 ter hoogte van
de Ronde Hoep. Er is goede hoop dat het tankstation en de
daarmee gepaard gaande vervuiling er ook daadwerkelijk niet
komt, waarmee zeker 1000 bomen worden gespaard.
De bomenkap langs de A9 heeft het nodige tumult teweeg
gebracht bij de bewoners en de Gemeente Ouder-Amstel. Er
is op alle mogelijke manieren verzet geweest. De Stichting
Beschermers Amstelland heeft via de pers en via een ingediende
zienswijze tegen het geplande benzinestation gepleit en ook voor
minimale bomenkap met maximale herplant. Ook in het verleden
heeft SBA actief bezwaar aangetekend tegen het tracébesluit dat
in maart 2011 onherroepelijk is geworden.
De minister leek tot een paar weken geleden, ook na een oproep
van het gemeentebestuur, het aanbieden van een petitie en na
kamervragen in de vaste Kamercommissie, onvermurwbaar. Met
de aangenomen motie is de situatie veranderd. De verbreding

van de A9 zal wel doorgaan.
Wat betreft de herplant heeft SBA, samen met andere
belanghebbenden (Agrarische Natuurvereniging en
aanwonenden Polderweg) met succes bewerkstelligd dat
er meer bomen worden teruggeplant. De kapvergunning is
teruggebracht van 14.000 naar maximaal 10.000 bomen. Waar
RWS in de oorspronkelijke herplant enkele kale vlakken had
opgenomen om automobilisten een ‘panorama’ vanaf de snelweg
te bieden, voorziet het aangepaste beplantingsplan nu in een
aaneengesloten beplanting die de A9 aan het zicht onttrekt
vanuit polder De Ronde Hoep. Langs de Polderweg zullen de142
knotwilgen weer terugkomen.
Ook is rekening gehouden met de weidevogels in de polder. Er
zullen geen hoge bomen terugkomen om zo het aantal roofvogels
te beperken
Er zal een klankbordgroep in het leven worden geroepen die
nauw betrokken wordt bij de aanwijzing van de noodzakelijk te
kappen bomen. Met daarbij de verplichting voor Rijkswaterstaat
en de door hen aangestelde aannemer om zoveel mogelijk
bomen te sparen. SBA zal tezamen met de inwoners van
Ouderkerk aan de Amstel ook hierin een actieve rol vervullen.
Met betrekking tot het gebied ten zuiden van de Polderweg,
grenzend aan de Bullewijk en in eigendom van RWS wenst SBA
nauw betrokken te worden bij de herinrichting.

De locatie van de geplande verzorgingsplaats/tankstation.

Poort Wester-Amstel blijft open
Sleutels na 30 jaar retour

aan Soren Ludvig Movig, voorzitter en rentmeester van
stichting J.Ph.J.F. Lissone.
Groengebied was 30 jaar erfpachter van Wester-Amstel.
Groengebied had hier haar kantoor en heeft Wester-Amstel
prachtig gerestaureerd en goed onderhouden. Naast het
Groengebied spelen vrijwilligers van de vrienden van WesterAmstel een cruciale rol op deze oudste buitenplaats van
Amstelland. Iedere zaterdag helpen 30 park- en tuinvrijwilligers
mee in de tuin.
De Amsterdamse participatiemaatschappij MKB fonds wordt de
nieuwe huurder van het huis. De poort blijft open voor publiek om
het park en de tuinen, buitenconcerten en exposities te bezoeken.
Ook wordt gedacht aan een biologische groententuin.

Na 30 jaar kwam burgemeester Joyce Langenacker, op 15
november als voorzitter van het recreatieschap Groengebied
Amstelland naar Wester-Amstel om de sleutels die het
Groengebied 30 jaar geleden ontvangen had, weer te retourneren

Al deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de opening
van de volgende Amstellanddag wederom op Wester-Amstel
kan plaatsvinden. Wij zijn hier als Beschermers Amstelland
reuze dankbaar voor. Wij zullen ook actief meedenken over de
toekomstige activiteiten van Wester Amstel.

Ondersteuning gevraagd aan
beschermers voor initiatief melk van de
boeren van Amstel
Graag vertellen wij u meer over het initiatief Boeren van Amstel.
Boeren van Amstel bestaat uit een groep van 21 boeren uit
Amstelland. Amstelland is het 2000 hectare groene gebied in
een sterk verstedelijkte regio met Amsterdam, Amstelveen en
Ouderkerk aan de Amstel. Wij houden van ons vak, hebben
liefde voor de natuur en zijn toegewijd aan het behoud van groen
zo dicht bij de stad.
De Boeren willen in de polders veel aandacht geven aan
biodiversiteit, verbetering van de waterkwaliteit en daarmee
mooiere ﬂora en fauna met nog meer weidevogels. Ze zijn
georganiseerd in natuurvereniging De Amstel en 21 van die
boeren hebben zich verenigd in Coöperatie Amstelgoed Natuur
Zuivel.
Boeren van Amstel, gaat over lokaal voedsel, vers en onbewerkt
traditioneel. Wij leveren volle zuivelproducten, omdat wij de
natuur omarmen. Je krijgt de melk zoals de koeien die van
kruidenrijk gras geven, zonder dat daar standaardisatie op
toegepast is. Zo krijg je de lekkerste melk, vol en romig van
smaak. De melk is niet alleen heerlijk als je het puur drinkt. Het is
ook een geweldige basis om mee te koken en een perfecte basis
voor mooi schuimende cappuccino of latte.
Om dit mooie product te verkrijgen is een fabriekshal gehuurd
in Ouderkerk en machines gekocht om de melk te verwerken
en te verpakken. De melk wordt geproduceerd binnen een
straal van 10 kilometer van de Dam. Dit betekent dat het
product goed traceerbaar is en door de korte afstand een
zeer lage footprint heeft. Het wordt in Amstelland verwerkt en
geconsumeerd. De melk is o.a. te vinden in de winkels Plus in
Ouderkerk, Duivendrecht en Abcoude, Jumbo in Ouderkerk, AH in
Amstelveen en Uithoorn en Coöp in Nieuwveen. Daarnaast kopen
verschillende horecagelegenheden uit Amsterdam de melk in via
groothandels.
Het unieke karakter van de polders met de vele weidevogels
wordt tot waarde gebracht in een product. Toekomstig resultaat
komt ten goede aan het landschap. De 21 Boeren hebben
allemaal € 10.000,- euro ingelegd. Voor de verdere ﬁnanciering is
een lening ontvangen van Nationaal Groenfonds met borgstelling
van Vogelbescherming Nederland en Wij.Land. De uiteindelijke
winst zal worden ingezet om de biodiversiteit in het gebied te
vergroten en dat maakt dat de consument zo kan bijdragen aan
het behoud van een mooi Amstelland.
In mei is begonnen met de verwerking van melk tot dagverse
volle melk voor de consumenten in en rondom Amsterdam.
Na een maand bleek het echter moeilijk om een achtdaagse
houdbaarheid te garanderen. Voordat een potentiële afnemer
zijn huidige melkproduct vervangt voor iets nieuws moet
die verzekerd zijn van continuïteit en een hoge kwaliteit. De
kwaliteit wordt afgemeten aan de houdbaarheid. Er volgde een

productiestop. Dat bracht extra kosten met zich mee. Sinds
september vindt de melk weer een weg naar de winkels en
horecagelegenheden en wijzen laboratoriumproeven uit dat de
melk zeker twaalf dagen houdbaar is. Dan opent zich een veel
grotere afzetmogelijkheid.
Het product wordt zeer goed ontvangen en wekelijks is een
omzetstijging te zien. Toch maakt Boeren van Amstel nu een
moeilijke tijd door. Om tot een grotere omzet te komen is
personeel aangetrokken zowel in de fabriek als voor marketing en
verkoop. Momenteel wordt de capaciteit van de fabriek maar voor
een klein gedeelte benut en drukken de vaste kosten te zwaar op
het resultaat. Vanaf januari wordt er gestart met de productie van
volle yoghurt en daarna kwark. De ommekeer gaat komen einde
2020 of begin 2021.
Boeren van Amstel heeft wel werkkapitaal nodig en hoopt op
ﬁnanciële ondersteuning. Boeren van Amstel is op zoek naar
sympathisanten die de Boeren en de natuur niet in de steek
willen laten en het landschap willen behouden voor de toekomst.
Hierover meer op de thema-avond van SBA op 27 februari.

Draagt u dit initiatief een warm hart
toe dan is sponsoring mogelijk op
Bankrekening NL82RABO 0321310594
Elke donatie is welkom.
Bij een donatie tot €100 zijn wij u heel dankbaar en komt het geld
ten goede aan de natuur en ontvangt u onze digitale nieuwsbrief
Bij €500 nodigen we u uit voor een natuurwandeling komend
voorjaar.
Bij €1000 geldt bovenstaande met daarbij een uitnodiging voor
een bijzonder evenement.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Gerard Korrel, Penningmeester Boeren van Amstel
penningmeester@boerenvanamstel.nl
Telefoon: 06 703 899 53
www.boerenvanamstel.nl
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Vele initiatieven in Amstelland
Bij vele initiatieven die gaan over de toekomst van Amstelland
wordt SBA betrokken om mee te denken over hoe om te gaan
met de snel groeiende metropool en de waarden van het groen
in en om de stad. Onze gebiedskennis, aandacht voor lokale
betrokkenheid waaronder de boeren en onze houding om aan
de voorkant te willen meedenken wordt op prijs gesteld. Inbreng
hadden we in door de Metropoolregio Amsterdam georganiseerde
ontwerpateliers over Amstelland. Door de gemeente Amsterdam
is afgelopen jaar een landschapsvisie opgesteld. Ook de
gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen hebben ieder een
toeristische, recreatieve visie ontwikkeld. Amsterdam is bezig met
zijn Groenvisie en een Aanpak voor biodiversiteit.
Wat wij vanuit SBA steevast inbrengen is dat er wordt
samengewerkt tussen de gemeenten en dat de problematiek van
Amstelland in zijn samenhang moet worden gezien. Bijvoorbeeld:
als Amsterdam eisen stelt aan de toeristenboten op de Amstel in
verband met overlast dan zou dit ook moeten worden afgestemd
met de gemeenten Ouder Amstel en Amstelveen die ook over
een deel van de Amstel gaan. Ook benadrukken we dat er meer
aandacht komt voor de uitvoering en lokale betrokkenheid. Er zijn
veel visies. Papier is geduldig. Goed nieuws is dat de bestuurders
van de drie gemeenten onlangs de koppen bij elkaar hebben
gestoken om te zien wat zij samen kunnen betekenen.
Door ARCAM (Architectuur Centrum Amsterdam) is afgelopen
jaar het initiatief ‘Het Parlement van de Scheggen’ gestart.
Verschillende ontwerpteams hebben gewerkt aan een
toekomstbeeld van de groene scheggen van Amsterdam,
waaronder de Amstelscheg. Het uitgangspunt is dat met de grote
bouwopgave en andere grote ontwikkelingen zoals klimaat,
bodemdaling etc. de scheggen extra aandacht verdienen. Een
speciaal voor de scheggen ingesteld parlement met deskundigen
heeft de teams feed back gegeven. Op basis hiervan is een
manifest opgesteld en op 12 december 2019 overhandigd aan
Marieke van Doorninck, wethouder van Amsterdam. Van 12
december tot 10 mei 2020 is er een tentoonstelling over de

Bestuurders bezoeken Amstelland
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scheggen van Amsterdam:ARCAM, Prins Hendrikkade 600
Amsterdam.
Aan het artikel in de NRC van 19 september jl. over het gevaar
dat dreigt voor de groene longen heeft SBA haar bijdrage
geleverd zodat in brede kring de aandacht op ons gebied is
gevestigd.
De boeren van de Ronde Hoep zijn het initiatief gestart om te
onderzoeken hoe de toekomst van de Ronde Hoep er uitziet.
De boeren vinden dat zij te weinig bij bovengenoemde visies zijn
betrokken.Zij volgen daarin het advies van oud minister Veerman
in zijn rapport over bodemdaling ‘ga zelf kijken in je gebied wat
de oplossingen zijn voor de milieu en grondwaterproblemen’.
Gezamenlijk kijken de boeren naar de toekomst.Vragen
als de omvang van een melkveebedrijf in de toekomst, de
toekomstige vorm van het bedrijf: gezinsbedrijf of een bedrijf
met werknemers/aandeelhouders komen aan de orde? Welk
onderzoek is nodig en welke partijen moeten worden betrokken.
Het is toe te juichen dat de boeren hier zelf mee aan de gang
zijn. Op onze thema avond zal dit initiatief ook ter sprake komen.
blijven voortbestaan. Ook sprak hij met de jonge ondernemers,
de broers van Wieringen van KEK-bierbrouwerij. Bij het bezoek
aan de melkfabriek Boeren van Amstel en later bij boerderij
Polderzicht was duidelijk dat Tjapko een agrarische achtergrond
heeft en geïnteresseerd is hoe de boeren hier economisch
verder kunnen. Tijdens onze ﬁetstocht kreeg de burgemeester
een goede indruk van dit prachtige cultuurhistorische landschap
Amstelland en wat SBA doet om dit overeind te houden.
Ook het Waterschap Amstel Gooi en Vecht kwam met een
delegatie van het bestuur in de Bovenkerkerpolder om met
boeren en het agrarische collectief in gesprek te gaan over
verbeteringen van de waterkwaliteit, de biodiversiteit en het
weidevogelbeheer en de invloed van het waterpeil. Hier
vertelden de boeren over hun initiatief om in de Ronde Hoep
gezamenlijk aan verduurzaming te gaan werken.

Gedeputeerde Esther Rommel op boerderij Polderzicht.

Na de verkiezingen was gedeputeerde Esther Rommel de eerste
die 6 september een bezoek aan Amstelland bracht.Het bestuur
van SBA ontving haar op boerderij Polderzicht. We bespraken de
rol van SBA in Amstelland en de samenwerking met de andere
organisaties in het gebied wat tot het opstellen van het Manifest
heeft geleid. Esther Rommel heeft in haar portefeuille ondermeer
bodemdaling. De bodemdaling in de Ronde Hoep werd door
Gerard Korrel in het weiland toegelicht. Ook bespraken we een
ander deel van haar portefeuille: de toenemende recreatie en
toerisme die de druk op het gebied vergroot en hoe hier in de
toekomst mee om te gaan. Dit onderwerp wilde ze graag verder
mee helpen uitwerken en hierover zijn vervolgafspraken gemaakt.
Een tweede gast was de nieuwe burgemeester van Amstelveen,
Tjapko Poppens. Hem ontvingen we op Wester-Amstel waar
hij zich zeer geïnteresseerd toonde in de wijze waarop WesterAmstel als openbaar toegankelijke private buitenplaats kan

Burgemeester Tjapko Poppens bezoekt Wester Amstel.

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

