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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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Interview met Peter Bot, wethouder Amstelveen
Sinds april dit jaar is Peter Bot (bbA) wethouder in Amstelveen. 
Zijn portefeuille is heel breed: ruimtelijke ordening, integraal 
wijkbeheer, duurzaamheid, afvalbeheer, milieu en energie, sport, 
natuur- en milieu educatie en Zorgvlied. 

Bot sleepte meteen al een leuke prijs in de wacht: Amstelveen 
heeft in september goud gewonnen bij de Groenste Stad van 
Europa verkiezing. Aan deze ‘Entente Florale Europe’ gaat een 
uitgebreide screening vooraf. Er wordt onder andere gekeken 
naar stedenbouw, landschap en groenvoorzieningen en per 
onderdeel worden punten gegeven. Amstelveen werd op 
meerdere punten heel positief beoordeeld. Zoals bijvoorbeeld de 
heemparken, de zadenbank, de hoge kwaliteit van de Natuur- 
en Milieu Educatie en de Groenraad, het adviesorgaan van het 
college dat adviseert over het gemeentelijk groenbeleid. Peter 
Bot: ‘Het Amstelland heeft hier  zeker een grote rol in gespeeld. 
We hebben de jury een dag lang mee op stap genomen, langs 
al het moois dat we te bieden hebben. We eindigden de dag op 
buitenplaats Wester-Amstel, een unieke locatie langs de Amstel. 
Dit alles heeft kennelijk een hele goede indruk achtergelaten.’

Bot is een echte natuurliefhebber, geboren en getogen in 
Amstelveen en heeft op diverse plekken in de gemeente 
gewoond. ‘Waar ik nu woon heb ik prachtig uitzicht over het 
Amstelgebied. Ideaal om te gaan wandelen of fietsen, of om 

Het afgelopen jaar hebben wij diverse schoolklassen uit 
Amstelland ontvangen op onze boerderijen. We ontvangen 
groep 4 t/m 8 van de basisschool. Bij ons zijn de kinderen met 
hart, hoofd en handen actief. Het contact met de dieren is voor 
veel kinderen een openbaring. Spannend is het aanraken van 
bijvoorbeeld een kip, paard of kalf, of het aaien en de warmte 
voelen van zo’n grote koe. De uitleg over de cyclus van mest tot 
melk is een leerzaam onderdeel waarin duidelijk wordt waar ons 
voedsel vandaan komt. Maar ook het nut en de samenstelling 
van het krachtvoer, de werking van mest en de herkomst van 
stro is leerstof die bij de ontwikkeling van kinderen belangrijk is. 
Er wordt uitleg gegeven over natuur- en waterbeheer tijdens een 
polderwandeling en een kijkje genomen bij de vogelnesten. De 
docenten krijgen na afloop een product van de boerderij mee 
en antwoorden/vragen- formulieren zodat alles op school nog 
nabehandeld kan worden. De scholen hebben beperkt budget. 
Het landschapsfonds heeft het mogelijk gemaakt.
Els van Blaaderen, Annemiek Korrel, Bianca Franzen.

vogels te kijken. Behalve weidevogels en roofvogels zie je ook 
het ijsvogeltje steeds vaker. Thuis hebben we een pluk- en een 
moestuin. Dit is een overblijfsel van mijn tijd als natuurouder 
(NME) en schooltuinbegeleider. Dit gebied is echt de ideale plek 
om te recreëren. En omdat het zo dichtbij de stad is, is het ook 
eenvoudig voor mensen uit de stad om de natuur in te gaan. Zo 
kunnen ook kinderen van drukbezette ouders snel in aanraking 
komen met de natuur.’

De komende tijd staat er een aantal projecten op stapel om de 
groengebieden rondom Amstelveen te behouden. ‘Ik wil onze 
groengebieden beschermen en ervoor zorgen dat het karakter 
van dit gebied zo min mogelijk verandert. We moeten echt 
consequent blijven en vechten om dit gebied te behouden. Voor 
de komende jaren hebben we een aantal plannen. Op dit moment 
zijn we bezig in Ouder-Amstel, aan de zijde van de Amstel om 
de entree van het gebied te wijzigen, zodat het makkelijker wordt 
om dit gebied te bezoeken. We proberen de ‘verrafeling’ zoveel 
mogelijk tegen te gaan. Een ander plan is om in de toekomst 
meer toeristen naar ons toe te halen. Dit sluit aan bij het streven 
van de stad Amsterdam om toeristen ook buiten de stad te laten 
kijken. Daar kunnen wij een mooie rol in spelen.’ 

De samenwerking met de Stichting Beschermers Amstelland 
verloopt uitstekend, aldus Bot. ‘Renske Peters -voorzitter van 
de stichting- en ik werken heel nauw samen om onze idealen 
te realiseren en daar waar we vooruitgang kunnen boeken 
zullen we dat zeker doen. Denk hierbij aan het fietspad door de 
Bovenkerkerpolder, de waterkringloop en de wens om tot de 
aanleg van een strook natuur langs de Nesserlaan te komen.’

De veranderende klimaatomstandigheden zijn helaas ook van 
invloed op het gebied. Vooral op de waterstand. Hiervoor zijn 
samen met het waterschap waterbergingsgebieden ingericht. 
Het rioolstelstel is ingericht op de steeds heftiger wordende 
regenbuien, door onderscheid te maken in afvalwater en 
hemelwater. ‘We zijn heel druk met verschillende ontwikkelingen 
op het gebied van duurzaamheid. Ons doel is om zo min mogelijk 
gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Het raadhuis krijgt 
binnenkort een groot aantal zonnepanelen en oude lantarenpalen 
worden CO2 neutraal gerecycled. In Uilenstede wordt warmte 
gehaald uit douchewater. Van groot naar klein, we doen er alles 
aan om zo duurzaam mogelijk te zijn’. 

‘Ik hoop dat over 50 jaar blijkt dat we in staat zijn geweest dit 
hoge niveau van groengebieden te behouden, ondanks alle 
bedreigingen. Dat we in staat zijn geweest om alle plannen uit het 
programma Mooi Amstelland te verwezenlijken. En dat we zoveel 
mogelijk mensen kunnen laten genieten van al het mooie groen, 
zonder dat het een bedreiging wordt’ aldus wethouder Peter Bot. 

Amstelveen, 
de groenste stad van Europa

Boerderijeducatie “Met de klas naar de boer in Amstelland”



Lezing 11 februari 2015
Op 11 februari 2015 houden Jos Pronk en Niko Mulder een lezing naar 
aanleiding van hun boek  “Acht eeuwen schaatsen in en om Amsterdam” .  

Lokatie: Amsteltuin, Langs de Akker 5, Amstelveen, aanvang 20.00 uur
Meldt u snel aan: info@beschermersamstelland.nl, er is beperkt plaats!

Schaatsen is al eeuwen een met veel passie en beleving 
bedreven bezigheid in Nederland, ook in Amstelland. De 
schrijvers nemen de lezer mee op het ijs over de Amsterdamse 
grachten, over de Amstel en over de andere wateren rond 
Amsterdam. Het boek biedt naast een historische blik, onder 
andere op het unieke vak van schaatsenmaker - iets waarin 
we als Nederlanders nog steeds een wereldfaam hebben - ook 
een inkijk in de mens op de schaats. Voor het werk moest een 
ijsbreker soms het ijs op de Amstel  stuk  varen om ervoor te 
zorgen dat Uithoorn bereikbaar bleef. Dat leidde tot oproer 
en dan moest de ‘ijsverknoeier’ weer terugkeren naar zijn 
haven. Het fraai vormgegeven boek bevat nog veel meer  
levendige anekdotes. Het boek bevat ook twee wandeltochten 
en één fietstocht langs de sporen van acht eeuwen winters 
rond Amsterdam en is mede geschreven ter promotie van de 
verzamelkring ‘De Poolster’. Verkrijgbaar in de boekhandel en 
tijdens lezingen  

Excursie 2 mei 2015: op safari in de polder 

Omdat de Ronde Hoep (ten zuiden van Ouderkerk aan de 
Amstel, tussen de rivieren de Amstel, de Bullewijk en de Waver) 
een afgesloten polder is, waar men als wandelaar, of fietser 
slechts omheen kan, bieden enkele boeren van de agrarische 
natuurvereniging de Amstel de gelegenheid om onder begeleiding 
van de boer zelf en een gids tijdens een ‘poldersafari’  het 
vogelleven van dichtbij mee te maken. Zij vertellen u ook, wat het 
agrarisch natuurbeheer inhoudt.  Per  boerenkar gaat u de polder 
in en kunt u genieten van de vele vogels. 
Speciaal voor beschermers hebben wij twee  excursies 
gereserveerd. Er kunnen per excursie maximaal 10 personen 
deelnemen.
Datum: 2 mei 2015. Starttijden: 10.00 uur en 11.00 uur.
De duur van de excursie is 2 uur.
U kunt zich aanmelden via info@beschermersamstelland.nl
Na bevestiging, ontvangt u verdere gegevens over de 
opstapplaats. Ook hier geldt een beperkt aantal plaatsen dus 
geef u snel op.

Knotten in Amstelland op 1 november 2014
Amstelland heeft veel erven in het buitengebied. Rond die erven 
staan bomen zoals knotwilgen, die zorgen voor luwte op het 
erf, maar ook leefruimte geven aan planten en dieren. Vroeger 
gebruikte een boer de takken van wilgen voor het versterken van 
oevers, vlechten van manden en als bonenstaak. Dat gebruik is 
uit de mode geraakt. Maar veel mensen vinden een knotwilgenrij 
een fraai element in het landschap. Daarom spannen sinds de 
jaren zeventig van de vorige eeuw vrijwilligers zich in om wilgen 
te knotten, zodat dit kenmerkende landschapselement met 
cultuurhistorische én ecologische waarden in stand blijft.
Stichting Beschermers Amstelland (SBA) nam al in 2013 contact 
op met de knotgroep Uithoorn om te bespreken of het mogelijk 
was om samen met andere organisaties zoals IVN Amstelveen 
en de agrarische natuurvereniging De Amstel tijdens de landelijke 
Natuurwerkdag op nieuwe locaties in Amstelland aan het werk te 
gaan en dan ook mensen te werven. Dat bleek toen en ook nu 
weer mogelijk.
Op 1 november 2014 verzamelden zich zo’n 30 mensen 
(waaronder 15 nieuwelingen en ondergetekende) bij de familie 
Renes in de Holendrechter- en Bullewijkerpolder in Ouderkerk 
aan de Amstel.  Coördinator Bert Schaap gaf een toelichting op 
het waarom en het hoe van het knotten en daarna gingen we aan 
het werk. Tegen koffietijd waren de 20 wilgen geknot, de dikke 
takken verwerkt in een stapel potentieel brandhout en de dunne 

takken in de takkenril langs de bosrand. De familie Renes was 
blij met de hulp want op hogere leeftijd doe je het zelf niet zo 
gemakkelijk meer. 
Onze tweede plek was aan de Polderweg aan de noordkant 
van de Ronde Hoep waar we tot 13.00 uur nog eens 30 wilgen 
hebben geknot. Alle takken werden hier klaar gelegd om 
naderhand te worden weggehaald door de gemeente. De soep 
bij de familie Korrel op boerderij Polderzicht smaakte uitstekend. 
De knotgroep heeft er dankzij deze werkdag weer nieuwe 
vrijwilligers bij. Wie ook mee wil doen kan zich melden op www.
knotgroepuithoorn.nl. 
Namens SBA: Aad van Paassen: a.van.paassen@online.nl 

Speciaal voor beschermers
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Bestuurswisselingen
De afgelopen tijd hebben verschillende bestuurswisselingen 
plaats gevonden.
Kees Lambalk heeft afscheid genomen na jarenlange inzet voor 
SBA. Ook Geke Beek  heeft als ondersteuner van de stichting, 
waaronder de organisatie van de Amstellanddag , afscheid 
genomen. We danken beiden voor de grote inzet voor de 
stichting.
We stellen u hierbij voor aan de nieuwe bestuursleden van de 
Stichting Beschermers Amstelland en het Landschapsfonds.

Ik ben Joost van der Kroon, 29 jaar oud, 
uit Ouderkerk aan de Amstel. Ik ben 
in Ouderkerk geboren en getogen op 
onze boerderij aan de Polderweg die ik 

Ik ben Hans Koot, opgegroeid in 
Bovenkerk en woon al meer dan 25 jaar 
met mijn gezin in Patrimonium. Vroeger 
speelde ik in het Amsterdamse Bos en de 

Sinds een half jaar fungeer ik als 
voorzitter van de Stichting Landschap 
Amstelland. Of zoals we het meestal 
noemen: het Landschapsfonds 
Amstelland. Ik woon niet in het 

Ik ben werkzaam bij Rabobank Amstel en 
Vecht in Amstelveen als manager HRM 
(Human Resources Management). 
Ik heb een studie Sociale Geografie 
afgerond aan de Universiteit van 

nu samen met mijn ouders run. In de toekomst wil ik het bedrijf 
overnemen. Naast de boerderij werk ik op de innovatieafdeling 
van Lely (een begrip in de melkveehouderij). 
Ik heb gestudeerd op de HAS Den Bosch waar ik mijn opleiding 
milieutechnologie heb afgerond. Deze opleiding geeft een 
vernieuwende kijk op vele processen en stimuleert innovatief te 
denken, wat ik graag toepas in mijn werk. 

Ons Amstellandgebied staat erom bekend weidevogels te 
produceren, een unicum, omdat er een neergaande tendens 
is in Nederland. Ik ben ook bestuurslid van de agrarische 
natuurvereniging.

De duurzame bedrijfsvoeringen van de bedrijven in het gebied en 
de maatregelen die getroffen zijn om dit te bewerkstelligen zijn 
mede door de SBA mogelijk gemaakt. Wij hopen dit succes te 
handhaven en waar mogelijk te kunnen uitbreiden. 
Ik hoop met de SBA deze positieve beleving van het gebied met 
iedereen te kunnen delen zodat we Amstelland de waardering 
kunnen geven die het verdient.

polder bij Bovenkerk. Al van jongsaf aan heb ik dus gemerkt hoe 
belangrijk een groene omgeving is. Rust, fijn wonen en schone 
lucht horen bij het goede leven. Groen maakt gelukkig!

Ik wil me graag inzetten voor behoud en ontwikkeling van de 
landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van 
het gebied Amstelland. De bewoners in de omgeving moeten 
kunnen genieten van het spaarzame groen en een plek vinden 
voor rust in ons drukke bestaan. De boeren moeten in het gebied 
een boterham kunnen verdienen zodat het landschap in stand 
blijft. Maar ook voor andere ondernemers moet ruimte zijn om 
een veelzijdig gebied in stand te houden. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de provincie Zuid-
Holland als strategisch adviseur voor de groene ruimte. Ja, ook 
daar ben ik met groen bezig maar wel op een andere manier. 
In het verleden heb ik al meer vrijwilligerswerk gedaan o.a. 
als voorzitter van de jeugdcommissie van de tennisvereniging 
Aemstelburgh en bestuurslid van Opbouwwerk Amstelveen. 
Verder ben ik in de jaren negentig medeoprichter en voorzitter 
geweest van Milieu Aktief in Amstelveen (MAIA). Daarna ben 
ik van 2006-2010 nog raadslid geweest voor GroenLinks in 
Amstelveen waarbij ik me onder andere met de golfbaan heb 
beziggehouden. Van 2010-2012 was ik burgerraadslid. 
En verder houd ik van lezen, tennis en natuurlijk van de natuur. 
Grote kans dat u mij op de fiets tegenkomt in dit mooie gebied! 

gebied, maar ik ben wel een groot liefhebber van historische 
cultuurlandschappen. In  allerlei vorige banen heb ik ervaring 
opgedaan met het in stand houden daarvan en het aantrekken en 
beheren van geld daarvoor. En die ervaring wil ik graag inzetten 
voor het behoud van Amstelland.

Een historisch landschap is geen openluchtmuseum. Er werken 
en wonen mensen, die het landschap vorm geven en er telkens 
iets aan veranderen: een andere stal, een nieuwe brug, een 
fietspad, zonnepanelen op het dak, een sloot die breder wordt. 
Als dat langzaam en met een beetje wijsheid gebeurt, blijft het 
landschap mooi. Er is ook geld voor nodig. Dat komt vaak van 
de overheid, bijvoorbeeld voor agrarisch natuurbeheer. Maar 
er is ook geld uit de samenleving nodig, zeker nu de overheid 
noodgedwongen zuinig aan moet doen.

Met het landschapsfonds proberen we geld voor Amstelland bij 
elkaar te krijgen om er vervolgens projecten in het gebied mee 
te ondersteunen. Mooie voorbeelden daarvan zijn de jaarlijkse 
Amstellanddag en de plaatsing van boerenlandhekken  waarmee 
we het eigen karakter van het gebied versterken.

Voorlopig vormt de opbrengsten van de Rabo-streekrekening de 
belangrijkste inkomstenbron voor het landschapfonds.We gaan 
op zoek naar aanvullende inkomsten voor het fonds. Heeft u daar 
suggesties voor? Laat het ons weten!

Amsterdam en ben inmiddels 16 jaar werkzaam binnen de 
Rabobank, waar ik verschillende functies heb vervuld bij 
Rabobank Nederland en binnen lokale banken. Omdat ik een 
persoonlijke interesse heb in Amstelland en op grond van 
de betrokkenheid die de Rabobank Amstel en Vecht voelt bij 
Amstelland, o.a. vanwege de streekrekening, ben ik toegetreden 
tot het bestuur van SLA (het Landschapsfonds). Ik ben daardoor 
als onafhankelijk adviserend bestuurslid actief. 

Ik zie Amstelland als een uniek gebied met hoge landschappelijke 
waarden dat het verdient in stand te worden gehouden en waar 
velen op verschillende wijze van genieten. De uitdaging is om 
deze unieke waarden duurzaam in stand te houden. Daarom wil 
ik mijn kennis, ervaring en enthousiasme inzetten om de kracht 
van Amstelland als groengebied te bewaken en te versterken 
in relatie tot de verschillende belangen die in dit gebied spelen. 
Ik draag graag bij aan de werving en toekenning van financiële 
middelen die deze doelstelling mogelijk maken.

Hans Koot
Secretaris Stichting 
Beschermers Amstelland

Walter Kooy
Voorzitter Landschapsfonds

Joost van der Kroon
Bestuurslid Stichting 
Beschermers Amstelland

Marc de Vries
Bestuurslid Landschapsfonds


