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Marco Izelaar – Gemeente Amstelveen 
Henk Kooij – Imkervereniging Amstelveen 
Martin Kortekaas – GroenLinks Amstelveen 
Ineke Kroes - Taharo omgevingsmanagement  
Mark Kuiper - Agrarische Natuurvereniging de Amstel  
Cor Molleman- Gemeente Amstelveen  
Ruud Oosterhof - Gemeente Amstelveen 
Renske Peters - Stichting Beschermers Amstelland 
Jeroen Schepers - Groengebied Amstelland 
Tessa van Wijnen - GroenLinks Amstelveen 

 Groenraad Amstelveen (Pim Golta, Dic van Hummel, Nans Oppèl, 
Cor Portengen, Vera Sol) 

  

Afwezig Marie-Josée Leloup - Waternet 
 

 
Opening door Dic van Hummel, voorzitter van de Groenraad 
Hartelijk welkom op de kennisuitwisselingsmiddag 2014. Dit is de derde editie van de 
kennisuitwisselingsmiddag van de Groenraad van de gemeente Amstelveen. De Groenraad is een 
van de structurele participatieraden en in de Groenraad zijn diverse “groene” organisaties 
vertegenwoordigd. Een aantal van deze groene organisaties is ook hier vanmiddag aanwezig.  
De Groenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit over het omgaan met “groen” in de 
wijken van Amstelveen, de bebouwde omgeving en over het wel en wee van het veelal 
agrarische ommeland van de stad Amstelveen. 
Wij zijn verheugd dat er veel reactie is gekomen op onze uitnodiging voor deze overlegmiddag. 
Het laat betrokkenheid zien en wij hopen dat jullie redelijk ontspannen uurtjes tegemoet gaan,  
al pratend, meningen vergelijkend en hopelijk nieuwe impulsen opdoend voor het omgaan met 
“groen”. 
Deze bijeenkomst heeft juist voor nieuwe impulsen hopelijk veel te bieden en lettend op de 
aanwezigheid van personen uit diverse  invalshoeken (ecologie, bewoners, agrarische bedrijven, 
recreatie) en schalen (provincie, gemeente, landelijk) zijn interessante contacten voor de hand 
liggend. De Groenraad kiest uitdrukkelijk voor de aanwezigheid van deskundigheid van personen 
die we niet dagelijks op de werkvloer ontmoeten en hopelijk geeft dat frisse inzichten. 
Amstelveen scoorde de afgelopen jaren op het vlak van groen. De Entente kwam tweemaal langs 
en Amstelveen deed het goed. Belangrijker is misschien nog wel de komst van een ecologisch 
adviseur. Eigen waarneming: lopend of fietsend door de gemeente zien bomen, heemparken en 
plantsoenstroken er vaak prachtig uit. De randen van de bebouwde kom met volkstuintjes, erg 
hoge kantoornieuwbouw, recreatiecomplexen, weilanden, infrastructuur, nieuwbouw van 
woningen geven een boeiend beeld van het resultaat van het afwegen van belangen. Voor 
Amstelveen overheerst de plus: een stadsbos aan de westkant en veelal open 
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veenweide/droogmakerijlandschap aan de oostkant. Amstelveen profiteert zeer mee van de 
vingerstructuur van de Amsterdamse agglomeratie. En is gezegend met prettig gedreven 
mensen en deskundigheid bij het groenbeheer. 
Aan het eind gekomen van dit welkomstwoord het volgende. Er zijn externe deskundigen. We 
hebben iemand die ons gaat vertellen over de tijdelijke natuur in stedelijke gebieden. U gaat een 
verhaal horen over het wel en wee van het agrarisch gebied van de gemeente Amstelveen, het 
Mooi Amstelland. Iemand komt met cijfers over de resultaten van aangepast waterstandsbeheer 
in de Bovenkerkerpolder. Soms zitten dingen tegen en is het even slecht weer in plaats van goed 
weer. De presentatie over het waterzuiveringsproject Amsteltuin, onderdeel van Mooi 
Amstelland, gaat niet door. In de afgelopen dagen heeft het waterschap besloten geen steun te 
verlenen aan dit project. Waternet zag door dit besluit geen relevantie voor een presentatie 
vanmiddag.  
Na de presentaties is er ruimte voor discussie en er is ook pauze/wandelgangenoverleg. Veel 
plezier. 
 
Thema 1: Vergroten van de biodiversiteit in Amstelveen 
 
Dic introduceert het eerste thema:  
Binnen de bebouwde kom gaan diverse functies vaak prettig samen: er wordt gewoond, er wordt 
gewerkt, men verplaatst zich over een systeem van infrastructuur, de hond wordt uitgelaten in 
de parkjes, kinderen spelen en men geniet van strak geschoren grasvelden, maar ook van 
bloeiende bermen en particuliere tuinen: hier zoemt het van bijen, fladderen er vlinders. 
Geregeld wordt een stuk grond lange tijd niet gebruikt, zeer manifest in een tijd van trage 
economische groei. Ineke Kroes komt met aanbevelingen hoe deze stukken grond te gebruiken.  
 
Ineke Kroes over biodiversiteit in Amstelveen: tijdelijke gebruik van braakliggende 
terreinen 
Ineke is zzp-er, heeft een eigen ecologisch adviesbureau en is ecoloog. Ze heeft de bekende 
“Knardijk” (binnendijk die de grens vormt tussen oostelijk en zuidelijk Flevoland) ontwikkeld.  
Ineke heeft een aantal vragen over biodiversiteit: wat wil Amstelveen met biodiversiteit: meer 
groen, meer verschillende soorten, meer natuur, en waar? En wie doet wat: wat doet de 
gemeente, wat laat je over aan de markt, aan burgers? 
Er zijn grote verschillen tussen traditioneel groenbeheer (de ontwerper bepaalt, variatie wordt 
meteen aangebracht) of ecologisch groenbeheer (spontaan laten ontwikkelen, variatie ontstaat 
door milieufactoren en bijsturen). Ecologisch beheer heeft beperkingen door de natuurlijke 
mogelijkheden van het terrein (vooral de bodem) met flora en fauna die daar bij hoort. Dit 
betekent meestal traditioneel groen ingrijpend omvormen. Dat kost tijd en vraagt een 
doordachte aanpak voor de langere termijn. 
Ecologisch bermen ziet er leuk uit, maar wat doe je met overhangend groen? Ineke heeft 
contacten met de gemeente Ede en kan putten uit hun ervaring. De aanpak in Ede bestaat uit 2 
vormen: Allereerst beheer gericht op gewenning. Om mensen te laten wennen wordt alleen een 
deel van de berm gemaaid (dat vinden mensen mooi), de rest blijft staan. Daarnaast gerichte 
communicatie: folders uitdelen, informatie op de website en stukken in plaatselijke krantjes.  
Belangrijk bij grondwerken om de biodiversiteit te vergroten is het verwijderen en toevoegen 
van grond gericht op verschraling. Dat kan door kleiig zand te gebruiken, vermengen van aarde 
met scherp zand en het liefst de oorspronkelijke grond terugbrengen. 
Op de website van de gemeente Amstelveen vond Ineke 28 bouwprojecten. Dat betekent 
braakliggende grond. Overal in Nederland zijn veel stukken braakliggende grond te vinden, 
bijvoorbeeld vanwege de financiële crisis, maar ook door flora en faunawet. Wat kun je met 
braakliggende terreinen? Bijvoorbeeld plaatsen van zonnepanelen, horeca, tijdelijke 
evenementen, of stadslandbouw. De gemeente Ede is druk bezig met dat laatste. Er worden 
moestuinen, buurttuinen, schooltuintjes, en balkontuinen opgezet onder de noemer van Eetbaar 
Ede. Dit was een burgerinitiatief dat in 2012 gestart is. Er zijn nu 11 locaties. Naast het opzetten 
van de tuintjes wordt veel aandacht besteed aan communicatie. Er is een website met een 
interessante brochure en draaiboek stadslandbouw in Ede die je kunt downloaden. 
Stagnatie door de flora en faunawet is niet meer nodig omdat er nu een goede oplossing is: 
ontheffing tijdelijke natuur. Als bouwgrond braak ligt en wacht op realisatie ziet het er meestal 
niet uit en proberen projectontwikkelaars met veel moeite beschermde soorten te weren, maar 
dat is niet meer nodig. De bouwer/projectontwikkelaar kan een Ontheffing tijdelijke natuur 
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aanvragen. Deze is 10 jaar geldig. Er is geen compensatieplicht, alleen de zorgplicht. Dat 
betekent dat je niet bewust schade mag toebrengen aan aanwezige natuur, bijvoorbeeld een 
bewoond nest niet mag verstoren. Het geldt voor zowel flora als fauna. Zodra je meer dan 1 
hectare grond hebt en deze minstens een jaar niet bebouwd, zou je de tijdelijke ontheffing 
kunnen aanvragen, bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Het is belangrijk om 
daarbij de omgeving en groene organisaties te betrekken omdat alles weer verwijderd mag 
worden. Communicatie is dus van belang. Renske vraagt wat het verschil is tussen gewoon niets 
doen of een ontheffing aanvragen en niets doen. Ineke geeft toe dat op het oog er weinig 
verschil te zien zal zijn, maar dat de grond waar tijdelijk niet op gebouwd wordt vaak erg braak 
gehouden wordt, zodat ook pioniers geen kans maken. Tijdelijke natuur is erg gunstig voor de 
pioniers, die het al moeilijk hebben. Voor ontwikkelaars is het ook gunstig want ze hoeven niet 
meer allerlei manieren te verzinnen om te voorkomen dat er beschermde flora of fauna zou 
kunnen komen. Op vragen vanuit de zaal geeft Ineke een voorbeeld. Stel er zijn 10 
rugstreeppadden als je de ontheffing aanvraagt. Als er na een paar jaar 100 zijn geworden en je 
wilt dan gaan bouwen dan hoef je alleen te compenseren voor 10 padden. De overige 90 mag je 
verplaatsen naar een ander (gunstig) gebied. Cor vraagt wat er na die 10 jaar gebeurt. Ineke 
antwoordt dat je dan weer voor 10 jaar een ontheffing kunt aanvragen. Dat kan ook als je 
slechts een deel gaat bebouwen.  
Ineke heeft een link naar een film over tijdelijke natuur in Rosmalen. Aangezien de verbinding 
nogal traag is kan iedereen die beter na afloop zelf bekijken. Daarnaast heeft Ineke ook het 
tijdschrift Stadswerk bij zich waarin een artikel staat over de tijdelijke natuur in Ede. Dic vraagt 
naar de ervaringen in Ede. Ineke geeft aan dat het project nu 2 jaar loopt en dat het er mooi 
uitziet. De projectontwikkelaar heeft zelfs besloten een deel van het opgekomen groen te laten 
staan. 
 
Discussie 
Gauke stelt dat als je de natuur 10 jaar zijn gang laat gaan successie optreedt. De vraag is of je 
dat dan moet beheren. Ineke geeft aan dat je voor de ontheffing een plan moet bijvoegen en 
aangeven wat je denkt dat er gebeurt. Als dat wijzigt moet je dat melden. Maar je hoeft niet te 
compenseren voor natuur die spontaan ontstaat. Gauke meldt dat de gemeente nu druk bezig is 
om ervoor te zorgen dat er geen rugstreeppadden komen, maar dat hoeft dus niet als je een 
ontheffing hebt. Ineke beaamt dat. Dat wat er is moet blijven, maar wat er komt mag tijdelijk 
logeren. Iemand merkt op dat de Oostvaardersplassen ooit ook tijdelijke natuur was. Pim vraagt 
of tijdelijke natuur ook niet beter voor de gezondheid is. Ineke geeft aan dat groen de 
gezondheid bevordert, maar vooral de geestelijke gezondheid. Groen heeft een positief effect.  
Diana merkt op dat het belangrijk dat om borden te plaatsen bij tijdelijke natuur. De krant of de 
website wordt maar vluchtig gelezen.  
Renske vraagt zich af of tijdelijke natuur geen spanningen oproept. Waarom zou het na een 
tijdje weg moeten. Ineke zegt dat de regeling pas 2 jaar van kracht is, dus dat er nog weinig 
ervaringen zijn. En ja, die spanning houd je. Ze heeft de vraag bij verschillende groene bureaus 
neergelegd wat je daarna doet, of je een soort reserve kunt aanleggen. Hoeveel terreinen van 
meer dan 1 hectare zijn er in Amstelveen? Rinus denkt geen enkel terrein. Cor stelt dat veel 
terreinen van projectontwikkelaars zijn. Ineke merkt op dat veel projectontwikkelaars niet 
nadenken over natuur, maar dat dit een trigger kan zijn. 
Dic sluit het eerste thema van de middag en stelt voor een korte pauze te nemen voor een 
drankje en om te netwerken. 
  
Thema 2: Stand van zaken Mooi Amstelland 
 
Dic introduceert de eerste spreker bij het tweede thema: 
Enkele jaren geleden werd Mooi Amstelland gepresenteerd: een kader waarbinnen de 
Amstelscheg, de Amstel, de open gebieden aan de zuidkant van de bebouwde omgeving van 
Amstelveen een toekomstgerichte functie kregen, met agrarische bedrijfsvoering als hoofdmoot, 
maar ook aandacht voor recreatie en ecologie. De Stichting Beschermers Amstelland toont ons 
jaarlijks de hoogtepunten van de functiemenging in dit gebied. Omdat we het hebben over een 
stadsrandgebied in het Groene hart van de Randstad gelegen is het vaak lastig om belangen op 
elkaar af te stemmen. Carl Denneman werkt voor de provincie Noord-Holland, is zeer betrokken 
bij Mooi Amstelland en geeft inzage in de problematiek van agrarisch gebied bij de grote stad. 
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Carl Denneman over Mooi Amstelland 
Carl is coördinator van het project Mooi Amstelland. Dit is een samenwerkingsverband tussen de 
Stichting Beschermers Amstelland, Amstelveen, Amsterdam, Waterschap Amstel Gooi en Vecht 
(AGV), provincie Noord-Holland en Groengebied Amstelland. De agrariërs uit het gebied, 
aangesloten bij de Agrarische Natuurvereniging, zijn nauw betrokken bij het 
uitvoeringsprogramma. De Stichting Beschermers Amstelland (SBA) heeft een subsidie 
aangevraagd (en gekregen) voor 950.000 euro. Van de partners wordt een vergelijkbare 
cofinanciering gevraagd. Er wordt gestreefd naar private investeringen. De subsidietermijn is 
verlengd naar november 2016. Dan moeten alle projecten uitgevoerd zijn. Carl gaat aan de hand 
van een foto elk project kort langs.   
• De nieuwe aanlegsteiger Westeramstel is gereed. 
• Project kwikstaart gaat over de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Middenlaan. 

Dit is deels al uitgevoerd.  
• De Ruiterroutes langs de Kostverlorenweg en Machineweg zijn gerealiseerd.  
• Het vlonder- en laarzenpad in de Middelpolder is gereed.  
• Het jaagpad langs Amsteldijk-zuid is gereed.  
• Voor de wandelverbinding door de Bovenkerkerpolder zijn een paar bruggetjes aangelegd, 

deze is nu gereed.  
• Het fietspad door de Bovenkerkerpolder van Nes a/d Amstel naar de Middenweg heeft veel 

discussies opgeleverd. Hij zou eerst door broedvogelgebied gaan, dat kon niet. Nu is er een 
akkoord over een alternatieve route. Deze wordt volgens jaar aangelegd.   

• De situatie bij café Het klein Kalfje is verbeterd met aparte wandelpaden zodat de 
parkeerplaatsen beter bereikbaar zijn.  

• Vogelrijk Bovenkerkerpolder is een project waar Mark straks over zal vertellen.  
• Project Amstelerf, waarbij erven verfraaid zijn, is iets minder succesvol dan beoogd. Niet 20, 

maar 12 erven zijn opgeknapt.  
• Voor project Nesserlaan is er twijfel of het gaat lukken, dit maakt deel uit van de provinciale 

groene as. Het idee is om natuurvriendelijke oevers aan te leggen, maar de medewerking 
van de pachters gaat moeizaam.  

• Project watertuin, waarmee een waterkringloop zou worden gerealiseerd, is door het bestuur 
van AGV stopgezet. Men vond het financiële risico te groot, ondanks dat partijen dit leken te 
hebben opgelost. Het is vrij onverwacht gestopt, maar het is wel een onherroepelijk besluit. 
Dit was het grootste en duurste project van Mooi Amstelland en kan consequenties hebben 
voor het hele project. Renske wil melden dat ze met de nieuwe dijkgraaf heeft gesproken. Er 
is een mogelijkheid dat er een nieuw project komt, maar niet als onderdeel van Mooi 
Amstelland. 

• Nieuw is voetspoor Middelpolder tussen de Bankrasweg en de Machineweg. Er ligt al een 
pontje, paden volgen volgend jaar. 

  
Discussie 
Dic vraagt of er alternatieve ecologische routes zijn voor de Nesserlaan. Carl denkt dat dat lastig 
is, het moet wel in de buurt zijn. Ruud vult aan dat het bedoeld is voor bepaalde doelsoorten, 
zoals de ringslang. 
Dic zag veel koolzaad bij de Middenweg (plan kwikstaart), er lijkt veel nadruk op één soort te 
zijn. Ruud meldt dat de gemeente voor beheer uitging van meer soorten, zeker niet slechts één 
soort. Rinus vult aan dat men vooral een rode kleur wilde, en de toplaag had ingezaaid met rode 
soorten, maar dat bij de grondverwerking de toplaag en onderlaag vermengd zijn. Hierdoor 
heeft de herik (geen koolzaad) de overhand heeft gekregen. Er zijn ook meerjarige soorten 
gezaaid, dus de tijd zal leren welke opkomen. Finette vindt het jammer dat zaad uit Groningen 
gebruikt is. Rinus corrigeert dat, de gemeente gebruikt eigen zaad dat wordt gewonnen van 
planten die in Amstelveen groeien. 
Dic wil weten of bij het verfraaien van de erven er alleen een visueel doel was of bijvoorbeeld 
ook kerkuilkasten werden geplaatst. Mark meldt dat kerkuil- en steenuilkasten geplaatst zijn, 
maar dat dat geen onderdeel was van het project.  
Cor vraagt hoe het onderhoud van het jaagpad langs de Amstel geregeld is. Het pad is nu al aan 
het dichtgroeien. Volgens Carl wordt dit beheerd door de gemeente Amstelveen, en is uitgegaan 
van 2 keer per jaar maaien. Het idee is dat mensen die op het pad lopen, het open houden. De 
subsidie van Mooi Amstelland is alleen voor het inrichten, niet voor het beheer. 
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Dic bedankt Carl voor zijn presentatie en stelt voor een korte pauze te nemen voor een drankje 
en om te netwerken. 
 
Dic introduceert de laatste spreker bij het tweede thema: 
Core-business. Hoe krijgen we de biodiversiteit van een weideveeteeltgebied op een hoger 
niveau zonder de agrarische bedrijfsvoering al te zeer af te remmen? Dit interessante vraagstuk 
werd enkele jaren geleden opgepakt door de Agrarische Natuurvereniging de Amstel. Mark 
Kuiper is de grote animator van dit project en vertelt over successen en valkuilen. 
 
Mark Kuiper over weidevogelbeheer in de Bovenkerkerpolder 
Mark wil 10 jaar terugkijken en kort vooruitkijken.  
In 2005 telden we eind mei het aantal grutto’s dat met kuikens aanwezig was en dat kwam uit 
op 28 gezinnen. In april waren er nog 100 broedende paartjes geteld. Dus slechts 28% van de 
legsels was succesvol. Zo’n 50% van de grutto’s moet een of meer jongen groot brengen om de 
populatie stabiel te houden. Kernvraag was: wat doen we fout? Mark moest concluderen dat het 
beschermen van nesten niet tot nieuwe grutto’s leidt. En hoge, dichte vegetatie is onbruikbaar 
voor kuikens.  In de discussie legde iedereen de fout bij de ander. De overheid sloot contracten 
met boeren om niet te maaien voor een bepaalde datum, 1/8/15 juni. Met als gevolg dat er na 
die datum gemaaid werd, ook als er dan nog kuikens rondliepen. Nu is dit in het contract anders 
omschreven: Je mag pas maaien als de vogels gevlogen zijn en we betalen voor de periode die 
je hebt moeten wachten. 
Belangrijk is samenwerking met zoveel mogelijk partijen, zodat het een probleem van ONS 
wordt. Je hebt bijvoorbeeld ook jagers nodig, voor als er een vos aanwezig is. Gruttobeheer is 
kuikenlandbeheer, het gaat niet alleen over het tijdstip van maaien, maar ook over hoe het 
weiland er uit ziet. Het bleek dat de oplossing voor de vogels ook economisch waardevol was. 
Kuikengras (kruidenrijk grasland) is goed voor droge koeien, jongvee, vleesvee en voer voor 
paarden en schapen. Melkvee eet het “turbogras” waar geen andere planten tussen staan. 
Dat samenwerken met zo veel mogelijk partijen belangrijk is bleek toen het waterschap (AGV) 
grond wilde opkopen om een probleem op te lossen dat geen probleem bleek te zijn. Boeren 
vonden het niet erg dat hun grond onder water zou kunnen lopen, dat waren ze gewend. De 
boeren sloten een contract met waternet af dat ze accepteerden dat grond onder water zou 
kunnen lopen. Boeren waren ook bereid om later te maaien. Met behulp van pompen en 
onderbemaling werd een hoog waterpeil bereikt. 
Het resultaat: eind april 2014 waren er 166 paartjes grutto. Daarvan waren er nog 127 over eind 
mei, 76% van de jongen overleefden. Ze zitten op de goeie plekken.  
Dic vraagt hoe het staat met de andere soorten. Mark meldt dat ze focussen op de grutto, en dat 
o.a slobeenden en tureluur meeprofiteren. De kievit profiteert niet mee, die broedt op de 
verkeerde plek, 70% broedt namelijk bij de boerderij. Ze vinden of te weinig voedsel op de 
akker of te weinig dekking, Mark weet het niet zeker, hij denkt te weinig voedsel. Misschien 
zouden graslanden langs de akker helpen, maar de boeren willen dat niet. Dat is economisch 
niet gunstig. Cor vult aan dat de maaimachines ook erg groot zijn geworden, vroeger konden ze 
misschien nog ontsnappen. Mark meldt dat de veldleeuwerik het niet goed doet in de BKP, 
jaarlijks 1 of 2. Het gaat wel goed in de Ronde Hoep, daar zitten er 60. De gele kwikstaart doet 
het redelijk goed, met 10 paartjes. Ze broeden in het weiland en profiteren van het uitgesteld 
maaien.  
Uit de figuren van Mark1 kun je aflezen dat er in 2012 meer grutto’s broeden in Amstelland dan 
in 1972. Het gaat dan om de Bovenkerkerpolder en Ronde Hoep. In de periode 2005 – 2014 
steeg het aantal van 90 naar 340. De dip in 2012 komt door de lange, strenge winter. 
Samenvattend: in Nederland overleeft 30% van de gruttojongen, in Amstelland 80%. Mark is 
bezig om deze aanpak ook elders te introduceren, maar dat kost tijd. Zolang boeren een 
vergoeding krijgen voor uitgesteld maaien na een van te voren vastgestelde datum zullen veel 
jongen niet overleven. 
Vanaf 2016 wordt alles anders, dan zal er het collectief Noord-Holland Zuid zijn, dat bestaat uit 
verschillende partijen (leden). De overheid sluit dan een contract met het collectief, dat het 
weidevogelbeheer zelf gaat uitvoeren (via de leden). Dat betekent minder regels. Het collectief 
wil ook ander soorten beschermen, zoals de patrijs (in de Haarlemmermeer).  
  

                                                
1 De presentatie van Mark is te vinden op de website van de Groenraad 
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Discussie 
Renske vraagt of in de toekomst de agrarische natuurverenigingen die in het gebied aanwezig 
zijn hun werk blijven uitvoeren. Mark bevestigt dat. Henk vraagt hoe de ontwikkeling nabij de 
nieuwe N201 is. Mark vertelt dat er veel vogels zaten, weidevogels. Er zal veel riet komen, dus 
zullen er in de toekomst veel rietvogels zitten. Pim vraagt of er maatregelen worden genomen in 
de Bovenkerkerpolder tegen roofvogels. Mark vertelt dat er alleen een bosje laag gehouden 
wordt, verder worden er geen andere maatregelen genomen. Er zijn juist maatregelen om de 
steenuil en kerkuil te ondersteunen. Steenuilen hebben er altijd gezeten. Dit jaar heeft Mark 17 
jongen geringd, hij schat dat er 30 zijn uitgekomen. Er zijn ook twee nestkasten met kerkuilen 
die beide 7 jongen hadden. Die zijn ook allemaal uitgevlogen. De boeren vinden dat het tè goed 
gaat met de gans in de winter, in de zomer valt het mee. 
 
Sluiting door Dic 
Bedankt voor uw inbreng en aanwezigheid. Feedback is zeer gewenst en helpt om een vierde 
kennisuitwisselingsmiddag te organiseren. Schroomt u niet; wij kunnen tegen een stootje. 
Speciaal dankwoord voor Elzenhove voor het beschikbaar stellen van de ruimte. 
De Groenraad hoopt zo een bijdrage geleverd te hebben bij het opstellen van nieuwe plannen bij 
het inrichten van de ruimte en biedt zich uitdrukkelijk aan voor participatie in de toekomst.  
Vera zal een verslag maken dat zal worden verspreid onder de aanwezigen. 
Komend jaar gaan wij ons richten bijvoorbeeld op verbetering van de waterkwaliteit in 
Amstelveen-Zuid. Het plaatsen van ijsvogeltunnels heeft natuurlijk onze steun, maar resultaten 
zijn slechts te verwachten bij een verbetering van de waterkwaliteit. Ook wordt het tijd dat de 
slepende onkruidbestrijdingszaak een definitieve oplossing krijgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


