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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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Amstelland ontwaakt uit de winter

Beste beschermers,

Het is voorjaar: zon, regen, storm, koud en warm weer wisse-
len elkaar af. Ondanks dat verandert het landschap weer in 
mooie frisse groene lentekleuren.

De vogels zingen volop. Tot groot genoegen van de vogellief-
hebbers verblijven op het ondergelopen landje van Geijsel en 
op vele andere plekken in Amstelland,  weer grote aantallen 
grutto’s en andere doorgangsgasten. 
De fietsers beginnen aan hun rondje Ronde Hoep. De 
schooltuinen worden ingezaaid.

Wat heerlijk dat wij seizoenen hebben.

De 9de Amstellanddag komt met rasse schreden dichterbij. 
Noteert u 7 juni  in uw agenda? Er is dit jaar speciaal aan-
dacht voor “de jeugd”. Dit zal ook bij de opening op Wester- 
Amstel (10.00 uur) te zien en te horen zijn. De opening zal 
verricht worden door Emile Jaensch, dagelijks bestuurder 
van stadsdeel Zuid-oost van de Gemeente Amsterdam. Het 
stadsdeel dat voor Amstelland  verborgen lijkt,  door de harde 
scheidslijn van de A2. Eind mei ontvangt u het volledige pro-
gramma  van de Amstellanddag ,

In dit nummer kondigen wij een themadag in september aan, 
blikken we terug op onze themabijeenkomst in februari, ne-
men we afscheid van ons gewaardeerd bestuurslid Aad van 
Paassen. We schenken speciale aandacht aan de onder-
steuning van Beschermers Amstelland door de gemeente 
Amstelveen, het IVN en de Groenraad van Amstelveen. Het 
ondernemersplatform is actief  (www.ontdekamstelland.nl) en 
de universiteit van Wageningen is gestart met een onderzoek 
naar de toekomst van Amstelland. 

Beschermersbijdrage 2015
Tot slot herinner ik u aan uw bijdrage voor 2015.  In 
bijgevoegde brief staat aan gegeven op welke wijze u de 
bijdrage voor 2015 kunt overmaken. Voor degenen die 
een automatische machtiging hebben gegeven, zal de 
bijdrage in april worden afgeschreven.

ZONDAG 7 JUNI 2015

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 

‘Je ziet de mensen genieten op de Amstellanddag’

Na 10 jaar neemt Aad van Paassen als bestuurslid afscheid van 
de Stichting Beschermers Amstelland. Aad werd 10 jaar geleden 
gevraagd door de toenmalige voorzitter Kees van Tilburg en heeft 
een achtergrond in natuurorganisaties, hij is lid van het IVN Am-
stelveen, adviseur van agrarische natuurvereniging De Amstel en 
werkt beroepsmatig als stafmedewerker bij Landschappen.nl. 

‘De afgelopen tien jaar kende veel hoogtepunten, zoals de Am-
stellanddagen. Vooral de eerste keer in 2005 moesten we nog 
veel zelf uitvinden. Daar leerden we veel van en daarna werd het 
telkens groter. Ik ben heel blij dat we ermee begonnen zijn, je ziet 
mensen genieten. Ook de fotowedstrijden vond ik een succes, het 
liet goed zien hoe intens mensen Amstelland beleven. Een ander 
hoogtepunt was dat we in 2008 werden uitverkoren tot voor-
beeldgebied voor investeren in landschap door het toenmalige 
ministerie van LNV. Er hadden zich 36 gebieden aangemeld, wij 
waren één van de vier gebieden die werden gekozen. Daar ben ik 
nog steeds trots op. Daar is ook het programma ‘Mooi Amstelland’ 
uit voort gekomen dat is bedoeld om het landschap in Amstelland 
te verfraaien en toegankelijker te maken. Ook een succes was 
(en is) het project om tijdelijk het slootpeil te verhogen in sommige 
delen van de polders in Amstelland ten behoeve van de weide-
vogels. En niet te vergeten het realiseren van de streekrekening, 
waarvan een deel van de rente als gift in het Landschapsfonds 
Amstelland werd gestopt. Helaas staat de rente nu zo laag dat dat 
op dit moment weinig oplevert.’

Onderzoek naar de toekomst van Amstelland
De Stichting Beschermers Amstelland heeft om haar visie op de 
toekomst van Amstelland en haar eigen positie daarin te ontwik-
kelen,  de Wetenschapswinkel van Wageningen UR om een 
onderzoek gevraagd naar de toekomstige economische basis van 
het gebied. We zijn zeer blij dat de Wetenschapswinkel van de 
WUR dit onderzoek voor ons wil uitvoeren. 
De kernvragen voor het onderzoek gaan over:

1. wat zijn de toekomstmogelijkheden van de landbouwsector     
    in Amstelland?

2. wat zijn de toekomstmogelijkheden van  op landschap ge             
    baseerde bedrijvigheid in Amstelland, waaronder horeca   
    en recreatiebedrijven?Wat is de (mogelijke) landschap-      
    pelijke invloed van deze bedrijvigheid?

3. hoe kan de betrokkenheid van gebruikers en bedrijven van        
    het landschap vergroot worden? Welke nieuwe financierings-  
    constructies zijn toepasbaar op basis van “wie baat       
    heeft, financiert mee”?

Het onderzoek zal moeten aangeven waar  de kansen liggen, 
waar belangen van de verschillende partijen elkaar versterken 
en waar tegenstrijdigheden zitten en waar tussen moet gekozen 
worden?

Met betrokkenen uit het gebied zal nauw contact worden onder-
houden.Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidings-
commissie waarin vertegenwoordigers zitten van verschillende 
partijen in het gebied zoals de ANWB, Stichting het Groene Hart, 
gemeente Amsterdam, Landschapsfonds Amstelland en natuurlijk 
de Beschermers Amstelland zelf.

‘Het mooie aan Stichting Beschermers Amstelland is dat je in een 
brede groep op een constructieve manier bijdraagt aan de kwa- 
liteit en vitaliteit van het landelijk gebied in Amstelland en aan de 
beleefbaarheid daarvan voor burgers. Ik heb in die 10 jaren een 
aantal verschillende dingen gedaan voor de stichting. Onder an-
dere projecten begeleid vanuit het programma Mooi Amstelland, 
zoals het project Amstelerf, waarbij we samen met een extern bu-
reau en de betrokken agrariërs een tiental erven hebben verfraaid 
met erfbeplanting. Ik heb mijn periode als bestuurslid ervaren als 
boeiend en vooral ook leerzaam. Soms lukken dingen helaas niet; 
zo is de golfbaan er toch gekomen ondanks ons verzet. Maar een 
heleboel andere dingen lukken weer wel. Bijvoorbeeld de actie 
rondom de boerenlandhekken, hier waren ook de boeren blij mee. 
En in 2008 hebben we met een aantal vrijwilligers onder bege-
leiding van Landschap Noord-Holland alle landschapselementen 
in Amstelland in kaart gebracht: bosjes, rietkragen, knotwilgen, 
boomgaarden etc. Een tijdrovende klus, maar heel interessant en 
erg leuk om te doen.’ 

‘Dieptepunten waren er ook natuurlijk, zoals het stopzetten door 
het waterschap van het Mooi Amstelland project de Watertuin in 
de Middelpolder. Maar daar moet je niet te lang in blijven hangen. 
Je moet vooral kijken naar wat er wel is gelukt en welke dingen 
nog meer zinvol zijn voor het gebied en de mensen die er werken, 
wonen en recreëren. Ik zal daaraan blijven bijdragen, de komende 
jaren meer via andere sporen maar ik blijf stichting Bescherm-
ers Amstelland natuurlijk wel nauwlettend volgen en waar nodig 
steunen. 

Mijn wens voor de Stichting is dat ze zich in de toekomst door 
ontwikkelt tot een streekorganisatie met veel draagvlak onder 
alle bewoners, organisaties, bedrijven en overheden in en rond 
Amstelland. Daar heb ik alle vertrouwen in!’

Als bestuur bedanken wij Aad voor zijn grote inbreng, gedurende 
vele jaren.

Interview 
Aad van Paassen, 
vertrekkend bestuurslid

De Stichting Beschermers Amstelland is  een project gestart 
waarbij ondernemers en winkeliers uit Amstelveen een bezoek 
kunnen brengen aan  Amstelland om hun bekendheid met het 
gebied te vergroten.  We willen de ondernemers:
Kennis laten maken met de producten die het landschap voort-
brengen. 
Laten zien dat Amstelland kwaliteiten heeft die ook voor iedereen 
meerwaarde opleveren. 
Laten zien dat er economisch potentieel in het gebied aanwezig 
is. 

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Coöperatief fonds van de Rabobank Amstel en Vecht.
Het sluit aan bij de activiteiten die worden ontplooid door het 
ondernemersplatform Amstelland en de samenwerking met de 
gemeente Amstelveen en IVN.

Op de website www.ontdekamstelland.nl  vindt u een actueel 
aanbod van de ondernemers in Amstelland.

Belangstelling als ondernemer voor wat Amstelland voor u kan 
betekenen? 
U kunt meedenken over deze activiteiten en contact opnemen 
met Hans Koot, secretaris van het bestuur.

Stuur een mail naar secretaris@beschermersamstelland.nl.

Amstelveense ondernemers naar Amstelland?

www.beschermersamstelland.nl

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

Amstelland Lente 2015
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Interview Ruud Oosterhof
Teamleider Natuur en Milieu Educatie gemeente Amstelveen. 

‘Als je aansluit bij wat er is, vergroot je de mogelijkheden’

‘Twee jaar geleden hebben we onze visie op Natuur- en Milieu 
Educatie (NME), Elsenhove, Schooltuinen (NES) voor 2013-2018 
aan het  college van burgemeester en wethouders van  Am-
stelveen gepresenteerd. In deze visie hebben we drie doelgroep-
en benoemd voor NME: kinderen tot 12 jaar, jongeren van 12 tot 
18 jaar en volwassenen. Voor de eerste twee doelgroepen doen 
we al heel veel, zoals de schooltuinen en lespakketten voor basis-
scholen en de buitenschoolse opvang , en excursies en projecten 
voor het voortgezet onderwijs. Voor de doelgroep volwassenen 
is het aanbod met wijkwandelingen en lezingen nog  beperkt. We 
hebben als NME niet het geld en de tijd om grote nieuwe 
projecten op te zetten, maar door aan te sluiten bij wat er al is, 
vergroot je als samenwerkende partijen de mogelijkheden. Zo 
zijn we op bezoek geweest bij woningbouwvereniging Eigen 
Haard om te horen welke projecten daar lopen op het gebied van 
energiebesparing. Maar ook bij Groengebied Amstelland m.b.t. 
natuurrecreatie en-educatie. Zo kwamen we ook terecht bij de 
Stichting Beschermers Amstelland, een stichting vol plannen, 
mogelijkheden, energie en enthousiasme. We hebben besloten 

Thema Avond  11 februari 2015 Terugblik
Aan de hand van afbeeldingen van schilderijen, topografische 
kaarten en anekdotes over bekende routes vertelden de schrijvers 
Jos Pronk en Nico Mulder van het boek “Acht eeuwen schaatsen 
in en om Amsterdam, boeiend over de rol van het ijs door de eeu-
wen heen.  IJs betekende: hoe houden we bluswater beschikbaar 
uit de grachten, hoe komen we aan drinkwater als de waterschep-
en niet konden varen en hoe bereiken producten van het land de 
stad. IJspret was er ook in de vorige eeuwen, de ijsherbergen net 
buiten de stad waren erg populair.  

Deze thema avond trok veel beschermers en was een groot 
succes.

Lezing: Amstelland, georganiseerd door 
Vereniging Ons Amsterdam
Dinsdag 28 april 2015, 
20.00 Bibliotheek De Hallen, Amsterdam 

Amstelland – achtertuin van de Zuidas

Lezing door Jaap Evert Abrahamse

om drie jaar lang met elkaar aan de slag te gaan met in totaal drie 
projecten. 
Het eerste project richt zich op de ondernemers in Amstelland. 
Door de ondernemers meer achtergrondkennis mee te geven 
over Amstelland willen we ze enthousiasmeren om het juiste ver-
haal te vertellen over het gebied, de natuurlijke potentie van het 
gebied te herkennen en elkaar bedrijfseconomisch te versterken. 
Stel je hebt een Bed & Breakfast, dan is het ook fijn om te weten 
waar je gasten fietsen kunnen huren, of wanneer de Bloemen-
pluktuin open is. Op die manier maak je het ondernemers ook 
gemakkelijker om samen arrangementen aan te bieden. 
Er komen steeds meer toeristen naar Amsterdam. Het zou mooi 
zijn als we die ook kunnen interesseren voor Amstelland.  Eén 
van de dingen die we doen is een cursus ‘IVN gastheer van 
Amstelland’ aan te bieden. De cursus staat dit najaar gepland 
en zal worden gegeven door het IVN Nederland (Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid). zie voor aanmelding verder in 
deze nieuwsbrief.

In het tweede project gaan we in gesprek met  bedrijven in 
Amstelveen en omstreken, zoals KPMG, MKB en de gemeente 
Amstelveen zelf. Wat zoeken deze organisaties voor hun  ‘hei’-da-
gen, workshops of personeelsuitjes? En hoe kunnen wij het 
aanbod in het gebied en deze bedrijven aan elkaar koppelen? We 
zijn druk bezig met de voorbereidingen.

Tot slot willen we meer organiseren voor de donateurs van de 
Stichting Beschermers Amstelland .Wij hebben  kennis en mate-
riaal dat we willen aanbieden. Daarom gaan wij  minstens 1 keer 
per jaar een activiteit organiseren. In september van dit jaar staat 
de eerste activiteit gepland: een  fietstocht met als thema ‘Vogels 
in Amstelland’. 

We hopen dat ondernemers en bedrijven elkaar na deze drie jaar 
beter weten te vinden en dat ze dit contact zelf verder oppakken 
en waar mogelijk uitbreiden. En we hopen ook dat we de bescher-
mers met een aantal mooie activiteiten nog enthousiaster hebben 
kunnen maken voor dit gebied. Dit wordt ook onderschreven door 
de Amstelveense wethouder NME, Peter Bot. Wie weet wat er 
nog meer voor moois voortvloeit uit deze samenwerking!’

Meer informatie over NME nme@amstelveen.nl 

De Groenraad
De Groenraad is door de gemeente Amstelveen opgericht om 
als klankbord te dienen voor de groenafdelingen. Zij bestaat uit 
vertegenwoordigers van organisaties (10) die zich, elk op hun 
eigen terrein, inzetten voor behoud van natuur in Amstelveen. 
Gezien het belang van Amstelland voor de gemeente Amstelveen 
als wandel- en recreatiegebied wordt de Stichting Beschermers 
Amstelland dan ook vertegenwoordigd in de Groenraad door Dic 
Hummel en Vera Sol. Andere vertegenwoordigers in de groenraad 
zijn ondermeer de Imkervereniging Amstelland, Tuinvereniging 
Langs de Akker en de Agrarische Natuurvereniging De Amstel.
 
De Groenraad becommentarieert gemeentelijke plannen en 
brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het groenbeleid 
van de gemeente zoals over het beheer van bloeiende ber-
men, het kappen van bomen, en stimuleren van ruimte voor de 
rugstreeppad en ijsvogels. Ook houden we in de gaten waar 
orchideeën bloeien zodat die niet te vroeg gemaaid worden. 
Zoals bij een landje op de hoek van Langs de Akker en Meijsloot-
pad.  Als u actief wil meedoen met het orchideeën beheer of een 
inventarisatie van waardevolle bomen in Amstelveen, neem dan 
contact met ons op via  contact@groenraad-amstelveen.nl.

Meer informatie over de Groenraad : www.groenraad-amstelveen.nl.  
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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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De ontwikkeling van Amstelland 
stond centraal in de Atlas Amstel-
land. Stad en land raakten in de loop 
van de tijd steeds meer met elkaar 
vergroeid – zozeer dat het landelijk 
gebied niet te begrijpen is zonder 
kennis van de stad, en andersom. 
Ondertussen gaan de ruimtelijke 
ontwikkelingen in Amstelland – ook 
nu – in hoog tempo door. Vooral de 
aanleg van nieuwe infrastructuur zal 
invloed hebben op het landschap. 
Jaap Evert Abrahamse zal in zijn 
lezing toelichten hoe dit landschap zich ontwikkelde van veenwil-
dernis tot middeleeuwse ontginning, van landgoederenzone tot 
geliefd groengebied aan de rand van Amsterdam.

Adres: Bibliotheek De Hallen (bovenzaal, er is geen lift aanwezig), 
Hannie Dankbaarpassage 10, ingang Tollensstraat (tram 7 en 17 Ten 
Katestraat, tram 3 en 12 Kinkerstraat)

Kosten voor leden van Vereniging Ons Amsterdam: € 0,00. Kosten voor 
niet-leden: € 5,00.

Voor deze activiteit hoeft u niet te reserveren.
 

Vogelfietsroute in september
In samenwerking met NME Amstelveen wordt speciaal voor Bes-
chermers eind september een Vogelfietsroute georganiseerd. Dit 
is een bestaande fietsroute in Amstelland, waarbij allerlei extra 
informatie over de flora en fauna is beschreven in de brochure. 
Deze brochure zullen alle Beschermers in augustus thuis  ont-
vangen. De fietstocht kunt u naar eigen inzicht langer of korter 
maken. Bijzonder aan de Vogelfietsroute in september is dat er 
op een aantal afstapplaatsen mensen staan die meer informatie 
over het gebied en de vogels geven. Alle deelnemers ontvangen 
een gratis kopje koffie, thee of fris bij theehuis In den Pappot op 
het terrein van Speelboerderij Elsenhove. De exacte datum en tijd 
staat te zijner tijd in de uitnodiging.

Cursus Gastheerschap voor Ondernemers in 
Amstelland

Dat Amstelland een mooi gebied is, weten we allemaal. Dat we 
er graag wonen ook. Maar hoe laat je Amstelland zien aan je 
klanten? Wat vertel je, wat draag je uit en wat kun je laten zien? 
Kortom hoe maak je het gebied toegankelijk en afwisselend voor 
de bezoekers, waardoor ze langer blijven, meer uitgeven of nog 
eens terugkomen?

In de cursus Gastheerschap voor Ondernemers, georganiseerd 
door IVN, ga je met een groep aan de slag om goed in beeld te 
brengen wat nu de waarden van Amstelland zijn. Om daarna met 
elkaar te kijken of het mogelijk is om een gezamenlijk aanbod te 
ontwikkelen. Door naar elkaar te verwijzen, informatie effectiever 
te verspreiden en activiteiten of mogelijkheden beter op elkaar af 
te stemmen en met elkaar te verbinden, willen we de bezoeker 
laten genieten van ons mooie Amstelland, de waarden van het 
gebied beschermen en het ondernemerschap versterken.
Geïnteresseerd om ook mee te doen? 

Bij voldoende aanmeldingen voor 1 juni  2015 zal de cursus (5 
dagdelen) in het najaar van start gaan.  Omdat er ook subsidie 
beschikbaar zal zijn, bedraagt de bijdrage per deelnemer €100. 

Meer informatie vindt u bij: www.beschermersamstelland.nl, C.Bok@ivn.nl 
of info@beschermersamstelland.nl




