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Datum en tijd 21 november 2013, 12.00-16:00 
Locatie  

 
Speelboerderij Elsenhove, Amstelveen 
 

Aanwezig Gauke Adamse – Gemeente Amstelveen 
 Carl Denneman – Provincie Noord-Holland 

Finette van der Heide - Recreatie Noord-Holland  
Jaap de Jong – IVN Amstelveen 
Henk Kooij – Imkervereniging Amstelveen 
Ineke Kroes - Taharo omgevingsmanagement  
Mark Kuiper - Agrarische Natuurvereniging de Amstel  
Kees Lambalk- Stichting Beschermers Amstelland 
Remco Daalder - Gemeente Amsterdam  
Frank van der Neut - Gemeente Amstelveen 
Sander Mager - GroenLinks Amstelveen 
Ruud Oosterhof - Gemeente Amstelveen 
Aad van Paassen - Stichting Beschermers Amstelland 
Jeroen Schepers - Groengebied Amstelland 
Silvester Schram - Gemeente Amstelveen 
Bart Specken – Waternet 

 Karin Staal - Gemeente Amstelveen 
 Groenraad Amstelveen (Bob Bakker, Pim Golta, Gert-Jan 

Houweling, Dic van Hummel, Cor Portengen, Vera Sol, 

Afwezig 

Moira Zerbst) 
 
Jeanine Brederoo – IVN Amstelveen 
John Levie - Gemeente Amstelveen 
Renske Peters - Stichting Beschermers Amstelland 
 

 
Opening door Dic van Hummel, voorzitter van de Groenraad 
Hartelijk welkom bij de kennisuitwisselingsmiddag 2013. De Groenraad is een van de 
participatieraden van Amstelveen en adviseert bij het vaststellen van het groenbeleid van de 
gemeente. Wij maken graag een onderscheid tussen het groen van de bebouwde kom: de 
parken, de straatbomen en de stukjes bosplantsoen, naast het groen van het ommeland, het 
vaak nog agrarische gebied. En we hebben het Amsterdamse Bos. 
Deze tweedeling vinden wij terug in de thema’s van vanmiddag: de biodiversiteit van de 
bebouwde kom en ontwikkelingen in het buitengebied. 
Amstelveen heeft een naam op te houden voor wat het groen betreft: al twee keer werd “zilver” 
gescoord bij de entente florale en verder is de fraaie dooradering van de bebouwde kom met 
groen elke dag voor een inwoner van Amstelveen een lust voor het oog. De heemparken zijn 
schitterend en worden liefdevol onderhouden. Er zijn initiatieven om het buitengebied vitaal te 
houden en kenmerkende elementen als buitenplaatsen te behouden. 
Een groen vlak realiseren (weiland, voetbalveld, bos) is niet zo moeilijk, maar wij van de 
groenraad zien het als onze taak om dat groene vlak boeiend te maken voor brede lagen van de 
bevolking door het bijvoorbeeld te verdiepen naar een historische context: het Amstelveense 
park Langerhuize en de groenstrook van de Ouderkerkerlaan vormen de scheiding tussen twee 
van de Amstelveense polders. Nu krijgen beide groenstroken een diepere betekenis. Ecologische 
context: afgelopen dagen werd een zeer zeldzame paddenstoel door leden van het IVN 
gefotografeerd in dit park Langerhuize en dit organisme haalde de plaatselijke pers (iets wat mij 
nog nooit gelukt is). Deze waarneming vergroot de waarde van het groene vlakje Langerhuize. 
Mensen vinden het leuk om van dit soort waarnemingen te lezen en de kwaliteit van de 
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woonomgeving neemt toe.  Het groene vlak van de Bovenkerkerpolder is in de afgelopen jaren 
verrijkt met geweldige weidevogelbroedresultaten, dankzij technische aanpassingen en de 
sterretjes  van dit groene vlak worden aaneengeknoopt bij de jaarlijkse Amstellanddag., waarbij 
veel Amstelveners op de fiets stappen. Zo zijn er niet alleen omfietswijnen maar zeker ook 
omfietsplekken in deze polder. 
In deze zaal zijn vertegenwoordigers aanwezig van de imkervereniging Amstelveen, van Taharo 
omgevingsmanagement, van het Groengebied Amstelland, de gemeente Amstelveen, de 
gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, recreatieschap Noord-Holland, waternet, 
Groenlinks, agrarische natuurvereniging de Amstel, Beschermers Amstelland, IVN Amstelveen.  
Laten wij deze middag met elkaar een netwerk vormen om Amstelveen naar een nog hoger 
groen niveau te tillen. Laten wij een nieuwe burgemeester lokken door een nog fraaiere en 
vooral ook intens boeiende leefomgeving te bieden. Laten wij hier vanmiddag elkaar attenderen  
op mogelijkheden : de verbrede A9 gaat er komen, het Meanderpark zal versmald worden, maar 
aan de oostkant van de gemeente langs de Burgemeester Boersweg ontstaat door de grondruil 
van RWS en de gemeente mogelijkheden voor een nieuw stadspark  met vlindertuin op de 
zuidhelling van een oud talud. Dit als voorbeeld. 
Hoe gaan we dit regelen: twee voordrachten over biodiversiteit met een discussieronde.  Rond 
half drie een pauze met hopelijk geanimeerd overleg en kaartjesuitwisselarij. Tegen kwart voor 
drie open ik met  een korte voordracht over Amstelland. Dan ook weer een discussieronde en 
tegen vieren sluiten we af met nog een kort slotwoord.  Wij van de Groenraad hopen dat jullie 
een goede middag gaan beleven. 
 
Thema 1: Vergroten van de biodiversiteit in Amstelveen 
 
Aangezien de wethouder op het laatste moment verhinderd is, kan de voorzitter meteen het 
woord geven aan Ruud Oosterhof van de gemeente Amstelveen voor een presentatie over Groen 
in Amstelveen. Dic stelt voor dat iedereen met vragen die vooral stelt en zich niet inhoudt.  
 
Ruud Oosterhof over Groen in Amstelveen 
Ruud is teamleider NME, Elsenhove en schooltuinen. Zijn presentatie is opgehangen aan de 
motie ‘Biodiversiteit is (be)leven’ van Groenlinks, die vorig jaar door de gemeenteraad is 
aangenomen. De motie heeft vijf onderdelen:  

1. communicatie,  
2. onderzoek,  
3. presenteren gegevens,  
4. natuur en bouwprojecten, en  
5. onderzoek naar verplaatsing van de hortus VU.  

Voor al deze onderdelen gaat Ruud in op hoe de gemeente de uitvoering van de motie heeft 
opgezet/ingezet. 
1. Communicatie: er worden diverse middelen ingezet, zie ook de ingedikte presentatie op pag 
6/7. Een van de middelen is het laten melden door bewoners van gespotte egels. Tot nu toe zijn 
62 levende en 3 dode egels gemeld. 
De zomer, herfst, winter en lenteplaat zijn in de sfeer van de oude schoolplaten met moderne 
toevoegingen zoals de tram op de herfstplaat. De gemeente krijgt hier positieve reacties op. 
Bewoners kunnen zelf ook handelen door met 15% korting producten te kopen op de website 
van Vivara. Op vraag van Frank hoe veel er door Amstelveners gebruik van wordt gemaakt moet 
Ruud het antwoord schuldig blijven. Dit wordt nu nagevraagd bij Vivara. De gemeente zelf 
maakt in het algemeen geen gebruik van bestellen van producten via Vivara, m.u.v. dit jaar. 
Aad vraagt of de gemeente nog wat gaat doen met de egelkaart. Ruud geeft aan dat dat wel de 
bedoeling is, maar later. 
2. Onderzoek. De gemeente heeft gekeken naar beschikbaarheid van gegevens, waarschijnlijk 
zijn er gaten. Jaap vraagt of de gemeente al beschikt over de gegevens over de weidevogels van 
het IVN. Dat is niet het geval. Bart meldt dat Waternet veel informatie heeft over het leven in 
het water. Ook die ontbreken nog en wil de gemeente graag hebben. 
3. Presenteren gegevens. Per wijk worden een aantal opvallende planten en dieren op een 
website gezet, met een link naar wikipedia voor meer informatie over de soort. Bob stelt dat de 
wijkplatforms een eigen site hebben, is het mogelijk de informatie aan de wijkplatforms te 
leveren? Ruud geeft aan dat de informatie op de gemeente website komt te staan, in december 
of januari, en dat de wijken een link naar deze pagina kunnen plaatsen op hun eigen site. 
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Frank geeft aan dat er nog wordt bekeken hoe de informatie gepresenteerd moet worden, lange 
lijsten zijn niet aantrekkelijk. Ruud gaat ermee akkoord voor elke wijk een stukje tekst te maken 
met de link, en die naar de voorzitters van de wijkplatform te sturen. Sander meldt dat 
Groenlinks de uitvoering van de motie volgt en tevreden is over de activiteiten. 
Dic vraagt of de gemeente de door de storm omgevallen bomen laat liggen als schuilplaats en 
boomskeletten laat staan voor spechten. Ruud moet hier nog over nadenken. 
Op hoog niveau zal per wijk een aantal soorten genoemd worden, deze soorten zullen in de tijd 
gevolgd worden. 
4. Natuur in bouwprojecten. Dit is een idee van de groenraad, om in te zaaien op braakliggende 
grond en is dit jaar op een plek uitgevoerd. Er wordt gekeken of er meer plekken zijn om dat te 
doen. 
5. Verplaatsen van Hortus. Het arboretum is een lastige plek, er wordt gekeken naar 
mogelijkheden bij de vernieuwing van Uilenstede. 
Plannen voor 2014. Als er nog gegevens missen zal er meer onderzoek volgen. Leuk om te 
melden is dat het afgelopen jaar onderzoek onder Amsterdammers is geweest over groen in en 
om de stad. Het Thijssepark kwam daar als mooiste park uit van de regio, gevolg op plaats 2 het 
Vondelpark. 
Aad hoort veel plannen voor de bebouwde kom, maar mist het buitengebied. Ruud geeft aan dat 
de zomerposter als thema beleving langs de Amstel had, maar geeft toe dat er niet veel 
aandacht aan weidevogels werd besteed. 
Jaap mist het toekomstperspectief, waar koerst Amstelveen op voor de toekomst? Hij wil wijzen 
op het beleid van Groningen en Haarlem. Haarlem zat 4 jaar geleden in dezelfde fase als waar 
Amstelveen nu zit. Dit jaar is het Ecologisch beleidsplan 2013-2030 gemaakt, dat ziet er erg 
mooi uit. Aad stelt voor om op de kennismiddag 2015 Haarlem uit te nodigen om dit te 
bespreken. 
 
Remco Daalder over biodiversiteit in Amsterdam  
Remco is teamleider beleidsteam stad, er is geen apart team van stadsecologen. De 6 
stadsecologen van Amsterdam zijn over de hele dienst ruimtelijke ordening verspreid. Hij wil in 
zijn presentatie laten zien hoe ze het groenbeleid proberen te verankeren, zodat je continuïteit 
krijgt. Het gaat daarbij om:  

1. behouden,  
2. ontwikkelen, en  
3. beheren.  

Deze drie onderdelen zal hij in zijn presentatie behandelen. 
1. Behouden. Het beleid van de gemeente is gebaseerd op onderzoek. Alle ecologische 
informatie is vastgelegd in een geografisch informatiesysteem, waar één persoon continu mee 
bezig is. Als er ergens in de stad gedacht wordt over een ingreep is direct alle informatie 
beschikbaar. Dit maakt het proces zeer slagvaardig. Advies aan de gemeente Amstelveen is dan 
ook: stel een stadsecoloog aan. 
Nog belangrijker voor de onderbouwing van het groenbeleid is het groenonderzoek, dat eens in 
de 5 tot 10 jaar wordt uitgevoerd onder de bevolking. Hierbij wordt aan mensen gevraagd wat 
ze van het groen in de gemeente vinden, hoe ze het gebruiken en wat het belang is. Het blijkt 
dat groen een economisch belang is, mensen kiezen voor Amsterdam omdat er veel groen is. 
Om dit groen te behouden is er een structuurvisie, waarin is vastgelegd dat er een minimale 
hoeveelheid groen in de stad nodig is. Dit is de hoofdgroenstructuur. Alle ruimtelijke plannen 
worden getoetst aan de structuurvisie, afwijken daarvan is niet makkelijk en moet via de raad. 
De structuurvisie bevat ook een ‘receptenboek’ met randvoorwaarden en regels.  
Mark vraagt of er ook iets staat over festivals. Remco geeft aan dat te nog te weinig aandacht 
heeft, daar is nu discussie over. Er moet een visie komen over waar dat kan, dat moet samen 
met de regio opgepakt worden. Er is onderzoek gedaan naar de invloed van festivals op vogels. 
Bureau Waardenburg heeft dat onderzocht (naschrift: zoek op ‘Effecten van dancefestival 
Amsterdam Open Air op broedvogels). Vogels blijken geen last te hebben van de technomuziek.  
2. Ontwikkelen. Diemerbos, Schinkelbos en de Tuinen van West zijn voorbeelden van nieuw 
groen, ecologische strook langs de Ringvaart. IJburg is een mooi voorbeeld van een plek waar de 
ecologen de eerste waren die de grond betraden. Nu wonen er 20.000 mensen, het moeten er 
uiteindelijk 50.000 worden. De ecologen waren er vanaf het begin bij, ze brachten kennis in die 
de stedebouwkundig ontwerpers goed konden gebruiken. Omdat ze onderdeel van het team 
waren konden ze op het juiste moment advies geven. Soms gaat het anders dan je verwacht. Er 
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werd bijvoorbeeld heel veel nestgelegenheid voor gierzwaluwen opgehangen, maar er is geen 
enkele gierzwaluw gekomen. Alle nesten werden bezet door mussen. Dit is als een succes 
uitgevent.  
Daarnaast zijn er 150 knelpunten in de stad geïdentificeerd, die vrije doorgang van dieren 
bemoeilijken. Bij ruimtelijke plannen nabij deze knelpunten dient ook een oplossing gevonden te 
worden voor het betreffende knelpunt. 
Gebieden om de stad zijn belangrijk, maar moeilijk te vinden. Amsterdam is nu bezig met het 
ontwikkelen van fietsboulevards, mooie routes voor recreatief fietsverkeer. Dat is lastig, het 
meeste budget gaat naar het gewone fietsverkeer. 
Tijdelijke natuur is heel goed mogelijk. Hiervoor zijn proefprocessen uitgelokt tot aan de Raad 
van State. Er zijn afspraken en contracten gemaakt met het ministerie. Mooi voorbeeld is de 
rugstreeppad in IJburg. Het ministerie is ermee akkoord gegaan dat de rugstreeppad werd 
verplaatst van het ene naar het andere kavel. Martin Melchers heeft sommige padden wel meer 
dan 50 keer teruggeplaatst.  
3. Beheren. Beheer kost geld maar er zijn mogelijkheden om meer budget te genereren. (Natuur 
en landschapsontwikkeling bureau) Stroming had goede ideeën hierover, bijvoorbeeld een saai 
bos met populieren nu omhakken en verkopen in plaats van later. Rijkswaterstaat is verplicht 
om bij plannen die gevolgen hebben voor de aanwezige groenstructuur te compenseren, maar 
weet vaak niet hoe. De gemeente Amsterdam heeft hierdoor met een budget van 2 ton een 
extra 1,2 miljoen euro weten te bemachtigen van RWS. Er wordt gedacht aan groengelden uit 
verhogen van erfpacht, maar financiering door derden als Prorail en RWS zijn waarschijnlijk 
betere bronnen. Daarnaast geldt dat als een project veel mensen trekt het economische 
verantwoord wordt gevonden om er subsidie aan te geven. 
Er moet bezuinigd worden, Amsterdam is op zoek naar mogelijkheden. Hetzelfde wagenpark 
gebruiken bij beheer van parken kan hieraan bijdragen, net als natuurzones slechts eenmaal per 
jaar maaien. Er wordt ook gekeken of bewoners of bedrijven willen meebetalen. In het 
groenonderzoek is aan inwoners gevraagd of ze willen meebetalen, 95% wilde dat niet. Er wordt 
nu gevraagd aan bedrijven bij het Rembrandtpark of ze willen bijdragen. Een hotel daar vindt 
een groene omgeving belangrijk en is mogelijk geïnteresseerd. 
Knelpunten. Het gaat niet zo goed met de weidevogels in Waterland, dat komt door slechte 
controle. Er zijn afspraken met boeren over maatregelen als later maaien, maar het resultaat is 
niet goed, er overleeft maar 1 jong per 14 paartjes. In de polders van Amstelveen is het 
resultaat veel beter, zegt Mark. 60% van de jongen overleeft. Dit komt omdat de agrarische 
natuurvereniging er bovenop zit. Kees suggereert dat er slechte afspraken zijn gemaakt in 
Waterland. Aad denkt dat de plannen niet zo effectief in overeenkomsten zijn neergelegd als in 
Amstelveen. Bovendien heeft het ook 10 jaar gekost. Remco zegt dat er nu plannen zijn om een 
gebiedsbeheerder aan te stellen, als eerste stap. Remco wil wel weten hoe Amstelveen dit tot 
een succes heeft weten te maken. 
Wat betreft beheer door inwoners laten uitvoeren heeft Amsterdam als mooi voorbeeld de 
Oeverlanden, die worden al 30 jaar beheerd door vrijwilligers. Sommige vrijwilligers zijn al bijna 
80 jaar oud, continuïteit zou een probleem kunnen worden. Amsterdam staat positief tegenover 
beheer door inwoners. Remco heeft voorbeelden van contracten met bewoners.  
Aad heeft juist positieve ervaringen met jonge mensen, er is veel interesse in de landelijke 
natuurwerkdag. Alleen willen jongeren zich niet structureel binden. 
Ruud stelt dat er goede afspraken gemaakt moeten worden, sommige burgers zijn zelf begonnen 
zonder afspraken te maken. De gemeente zit niet te wachten op burgers die het beheer dat al 
vele jaren door de eigen dienst van de gemeente uitgevoerd is te niet doen. 
Remco heeft een mooi voorbeeld van een heidetuin bij een verzorgingstehuis in Amsterdam 
Noord. Met minimale begeleiding wordt dat door vrijwilligers beheerd. 
Bart herkent de bezuinigingen in beheer, soms kun je door de inrichting aan te passen de 
beheerkosten verlagen. Als er geen blaadjes meer in het water kunnen vallen hoef je slechts 1x 
in plaats van 3x per jaar de waterlopen te schonen.  
Dic bedankt Remco voor het fantastische betoog. 
 
Discussie 
Pim vraagt hoe agrarische bedrijvigheid past in het groenbeleid. Ruud stelt dat zonder boeren er 
geen weidevogels zouden zijn, dus we hebben ze nodig. Remco geeft aan dat er een visie is 
gemaakt voor Waterland, die ingaat op verruimen van de mogelijkheden voor boeren om te 
hoofd boven water te houden, zoals meer educatieve nevenfuncties. 
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Bob vraagt naar de coördinatie tussen Amsterdam en Amstelveen. Finette meldt dat dat deels 
via het Groengebied Amstelland gaat. Voor grote onderdelen als het Amsterdamse bos zijn er 
provinciale overlegstructuren, maar voor kleine stukjes is er geen structureel overleg.  
 
Alle relevante stukken (onderzoeksrapporten, structuurvisie) van de Dienst Ruimtelijke Ordening 
zijn te vinden op www.dro.amsterdam.nl. 
Dic sluit het eerste deel van de middag en stelt voor een pauze te nemen voor een drankje en te 
netwerken.   
 
Thema 2: Stand van zaken Mooi Amstelland 
 
Inleiding op het thema door Dic 
Mooi Amstelland is een samenwerking tussen diverse partijen: provincie Noord-Holland, 
gemeente Amsterdam, Ouder Amstel, Amstelveen, groengebied Amstelland, beschermers 
Amstelland en nog meer. Amstelland is een van de groene scheggen die groen beschikbaar 
maakt tot dichtbij het hart van de agglomeratie Amsterdam. Om en in de scheg wonen heel wat 
mensen die vooral recreatief gebruik maken van dit groene gebied. Er zijn ook heel wat 
boerenbedrijven. Om het groene gebied een meer dimensionaal karakter te geven is er geld 
beschikbaar gesteld vanuit de Rijksoverheid om recreatie in dit gebied te bestendigen of uit te 
breiden, om natuurwaarden te vergroten. Dit laatste gebeurt door een grondwaterverhoging in 
een deel van de Bovenkerkerpolder en door het aanleggen van een ecologische infrastructuur 
langs de middenweg (plan Kwikstaart) en langs de Nesserlaan. 
Wij van de Groenraad zijn erg ingenomen met Mooi Amstelland en vragen ons af hoe de 
uitvoering van de deelprojecten loopt. Welke partij monitort de vordering van de diverse 
projecten? Is deze partij tevreden over de vorderingen? Zijn alle projecten soms al uitgevoerd? 
Indien zo: wie gaat het onderhoud doen? Wat zijn de bugs bij de uitvoering van Mooi 
Amstelland? Zal het haalbaar worden om de Amstelveense schoolmelk te gaan betrekken van de 
boeren in de Bovenkerkerpolder/Ronde Hoep? Wat gebeurt er met het boerenbedrijf tussen de 
beide delen van golfterrein? Nu het golfterrein Amsteldijk er ligt, wie gaat werken aan een goede 
relatie met de eigenaar? Komt er nog een nieuwe weg door de Bovenkerkerpolder? Hoe gaat het 
met de boeren in de polders? Verdienen ze goed en is er opvolging? Krijgen we Poolse boeren in 
de polder? 
 
Discussie 
Carl wil wel reageren op de eerste vraag van Dic naar de uitvoering van de deelprojecten van 
programma Mooi-Amstelland. De provincie Noord-Holland monitort de uitvoering, 1x per jaar 
wordt hierover gerapporteerd aan het ministerie. Sommige projecten worden door andere 
partijen getrokken. Amstelveen trekt project Kwikstaart, het Groengebied doet het jaagpad 
Amsteldijk zuid; dat is voor ¾ aangelegd en staat nu even stil omdat er een probleem is met 
een vergunning. De meeste projecten lopen goed, een paar zijn afgevallen. Vogelrijk en 
Amstelerf zijn gerealiseerd. 
De fietsroute zoals die was gepland tussen Nes aan de Amstel en Bovenkerkerweg zou dwars 
door weidevogelgebied gaan, daarvan hebben we gezegd dat je dat niet zou moeten doen. Carl 
heeft goede hoop dat een alternatieve, zuidelijker route gaat lukken.  
Een ander zorgpunt is de herinrichting van de Nesserlaan. Er was een inrichtingsplan maar dat is 
gesneuveld, omdat het Rijk daarvoor toegezegde middelen terugtrok. Er wordt nu gesproken 
over een minimale variant om de Groene As uit te voeren. De provincie hoopt er in de 
gesprekken met de gemeente Amstelveen uit te komen. 
Het project watertuin is ook een zorgpunt, het wordt duurder dan begroot, maar het budget 
staat vast. Het wordt vooral duurder omdat het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) bij 
uitwerking van de plannen heeft geconstateerd dat aanleg van de beoogde duurzame waterzuivering 
veel meer geld kost dan eerder geraamd. AGV zal andere partijen zoeken om bij te dragen in de 
extra kosten. 
Dic vraagt wat er dwars zit bij de Groene As discussie. Frank geeft aan dat het grotendeels 
gronden van de gemeente Amstelveen zijn waar andere ideeën over zijn voor de bestemming. Er 
wordt nu gesproken over een minimale variant, dan gaat het om nog maar een kavel, de vraag 
is wie het beheer gaat betalen. Alle partijen willen er wel uitkomen, dus er zit beweging in. 
Carl voegt toe dat de rijkssubsidie bepaalde voorwaarden met zich meebrengt, bijvoorbeeld dat 
het geld binnen een bepaalde termijn besteed wordt; dat geldt voor alle partijen. Kees vraagt of 
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het geld dat over is omdat projecten niet door zijn gegaan elders besteed kunnen worden. Carl 
meldt dat dat afhankelijk van de doelen is. Een project in mooi Amstelland was het Kalfjespad. 
Daarbij is een voetpad aangelegd maar ook extra parkeerplaatsen bij café Klein Kalfje. Het rijk is 
van mening dat het geld niet bestemd is voor de aanleg van parkeerplekken, alleen voor het 
voetpad. Kees vraagt welke route gevolgd moet worden om een idee in te brengen voor het 
budget dat mogelijk over blijft. Dat moet dan via een van de leden van de Stuurgroep van het 
programma. 
Mark legt uit dat project Vogelrijk een combinatie is van uitgesteld maaien en verhogen van het 
waterpeil in de sloten van april tot juni. Na 2 jaar zijn nu duidelijke meer weidevogels gezien in 
het natte deel. De alternatieve fietsroute van Nes aan de Amstel gaat buiten dit gebied. Mark zal 
Ruud een kaartje sturen om op te nemen op de website. Op een vraag van Ruud geeft Mark aan 
dat als je iets doet voor de grutto ook slobeenden, kievit en tureluur profiteren, maar niet meer 
soorten. Bart vult aan dat het hoger zetten van het waterpeil ook invloed heeft op het 
slootleven.  
Mark ziet zorg van de boeren dat er druk komt van projectontwikkelaars die iets willen doen met 
de grond. Kees denkt niet dat er Poolse boeren komen, wel schaalvergroting. Dic vraagt naar 
een beeld van het gebied over 50 jaar. Hoe ziet het er dan uit? Cor stelt dat dat ook een 
politieke vraag is. Boeren zullen niet zo snel investeren, het is dure grond. Er is een duidelijke 
visie nodig. Aad stelt dat er ook boeren met visie en lef zijn die investeren. Carl geeft aan dat de 
structuurvisie ook belangrijk is. Remco had het over de groene scheg die belangrijk is voor 
Amsterdam. Ruud stelt dat de nieuwe generatie moet beslissen, daar moeten alle partijen op 
inzetten. 
Aad licht twee projecten toe die de Beschermers Amstelland uitgevoerd hebben: Amstelerf, 
gericht op verfraaien van erven met erfbeplantingen. Het is bij 10 in plaats van de geplande 30 
uitgevoerd. Daarnaast is er een wandelpad met slechte bruggetjes. Er is nu een veilige brug 
gemaakt. 
Frank rapporteert over plan Kwikstaart. In november is begonnen met de inrichting van de 
Middenweg, met het plaatsen van onderwaterbeschoeiing. Daarnaast zal er een kruidenrijk 
mengsel worden ingezaaid; de Agrarische natuurvereniging gaat de berm beheren, er zal worden 
vastgelegd hoe dat zal gebeuren. Finette vraagt wat ingezaaid gaat worden. Gauke meldt dat 
zaad door de gemeente zelf wordt verzameld, dit komt o.a. uit de heemparken. Er wordt wel 
gekeken naar soorten die er horen. De Beneluxbaan is heel soortenrijk ingezaaid, maar dat is 
hier niet de bedoeling. Frank geeft aan dat er beperkte ruimte is vanwege de vele kabels en 
leidingen in de grond.  
Ruud heeft een vraag over werkzaamheden in de buurt van de brandweerkazerne. Jeroen 
antwoordt dat dat een laarzenpad wordt om het bestaande voetpad aan te laten sluiten op de 
Middenlaan. 
Dic meldt dat de eigenaar van de golfbaan aan de Groenraad heeft aangeboden grond aan de 
westkant te laten gebruiken voor recreanten, zodat je direct vanuit de wijk het gebied in kunt.  
Jaap stelt dat hij voor het eerst hoort over hoe het zit met de Nesserlaan en de Groene As en 
vraagt zich af of het IVN ook een rol kan spelen. De natuurorganisaties zitten nu in een passieve 
houding, zouden een grotere rol willen spelen, de gemeente ondersteunen. Een actie zou kunnen 
zijn dat het plan van Witteveen+Bos over de Nesserlaan breder verspreid wordt. Dic vult aan dat 
de groenraad de gemeente hierbij ook probeert te adviseren. 
Dic vraagt wat de status is van de provinciale weg door de Bovenkerkerpolder. Pim voegt toe dat 
hij opgenomen is in de structuurvisie Amstelveen. Carl zegt dat naar zijn weten deze weg op dit 
moment geen rol meer speelt. Hij heeft er nooit meer iets over gehoord.  
Pim vraagt wie de eigenaar is van de Bovenkerkerpolder. Carl meldt dat er veel eigenaren zijn, 
provincie, gemeente, projectontwikkelaars en boeren. 
 
Sluiting door de voorzitter 
Dank U! Hopelijk zijn wij erin geslaagd om een mooie middag te organiseren. Onze secretaris 
Vera Sol gaat nu aan de slag om een verslag te maken. Dat krijgen jullie. De groenraad zal een 
persbericht over deze middag laten uitgaan. Probeer met elkaar in contract te blijven over de 
materie van vanmiddag. Vooral ook dank aan Elsenhove voor het beschikbaar stellen van de 
ruimte.  
 
 
Presentatie Ruud Oosterhof: Biodiversiteit is (be)leven 
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Motie Biodiversiteit is (be)leven (juni 2012) bestaat uit 5 delen: 
• Communicatie 
• Onderzoek 
• Presenteren gegevens 
• Natuur in bouwprojecten 
• Onderzoek naar verplaatsen hortus 
 
Communicatie: 
• (gierzwaluw), egel, dwergvleermuis en (honing)bijen 
• 2 aparte Gemeentepagina’s uitgebracht 
• www.amstelveengroenestad.nl app en facebookpagina 
• www.natuurmilieuweb.nl/egel + kaart 
• Tuinenwedstrijd Groen Groener Groenst 2013 
• borden speelboerderij Elsenhove 
• Zomer, Herfst, Winter en Lenteplaat. 

 
 
• Handelingsperspectief voor inwoners via aanbod Vivara op http://www.vivara.nl/amstelveen 
• Workshop kinderen 
• Rondleidingen en lezingen i.s.m. IVN Amstelveen 
• (nog af te ronden) stadsvogelfolder 
• Informatie op Speelboerderij Elsenhove m.b.t. honing- en solitaire bijen en hommels, 

weide- en bosvogels 
 
• Onderzoek t.b.v. gemeentelijke organisatie en bewoners 
• Onderzoek van o.a. vogelwerkgroep IVN, ecologen enz gegevens worden verzameld en 

verwerkt in Kijk op Amstelveen 
•  
Presenteren gegevens 
• Er wordt een website gemaakt t.b.v inwoners 
• Website bewoners per wijk en enkele daarin aangegeven karakteristieke soorten. Deze 

worden niet op de precieze locatie aangegeven 
• De gevraagde app is geïntegreerd in Amstelveen Groene Stad. 
 
Enkele voorbeelden per wijk: 
• Amsterdamse Bos: bosuil, eekhoorn, havik, daslook 
• Patrimonium:armbloemige look, daslook, egel, boomklever 
• Oude dorp: ringslang, watervleermuis, grote ratelaar, koningsvaren, veenmos. 
• Bijenkasten zijn geplaatst op het  dak van het raadhuis. Overleg met Canon en KPMG over 

plaatsen van kasten loopt nog.  
• Op Speelboerderij Elsenhove zijn nestkasten, huiszwaluwpaal enz. aangeschaft t.b.v. 

educatie en als voorbeeld voor bezoekers. Een en ander moet nog i.s.m. de Vogelwerkgroep 
IVN en de IVN Vleermuizenwerkgroep i.o. worden opgehangen.  Daarna zal er informatie 
t.b.v. bezoekers (op de boerderij via een app en de website www.elsenhove.nl) gemaakt 
worden.  

 
Natuur in bouwprojecten > inzaaien van tijdelijk braakliggende terreinen.  
 
De in de motie voorgestelde locatie voor het verplaatsen van de hortus van de Vrije Universiteit 
is het dijkje waar het Voormalig Arboretum. Hier is gezien het feit dat het een veendijkje is geen 
plek. Ook in Uilenstede is geen goede locatie. We wordt bekeken of er op enkele plekken in 
Uilenstede bijzondere bomen kunnen komen die de sfeer van het Voormalige Arboretum kunnen 
versterken.  
 
Plannen voor 2014 
• Medewerker Wijkbeheer krijgt de taak om het verzamelen van gegevens te coördineren en 

toe te zien op verwerking. 
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•  Onderzoeksgegevens verzamelen en opdrachten geven tot het doen van aanvullend 
onderzoek. 

•  Specifieke aanpassingen. 
•  Aandacht voor eekhoorn, ringslang en ijsvogel. 
•  Winterplaat ‘Winter op de Poel’ met vooral vogels en lenteplaat ‘Lente in het heempark’ 

met vooral heemplanten.  
•  Afronden Stadsvogelfolder 
  


