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Betreft: De Oeverlanden 2021 

15 April 2021 
Beste lid/donateur van de Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” 
 
Het jaar 2021 is een eindje op weg, de natuur in De Oeverlanden toont nu haar lentepracht. De bomen 
laten een zweem zien van lichtgroene bladeren. De natuur wordt actief, een goed moment om u te 
informeren over zaken die in dit komende jaar gaan spelen in de Oeverlanden en in onze vereniging. 

De algemene Ledenvergadering (ALV) 
Ook dit jaar kunnen we waarschijnlijk geen ALV houden zoals we gewend zijn. Hoe dit jaar deze wordt 
georganiseerd wordt bepaald door de coronabeperkingen die er zijn voor samenkomsten. Er is een 
wettelijke regeling om de ALV digitaal of later te organiseren, maar hopelijk lukt het toch nog om in 
september weer bij elkaar te komen. Een besluit hierover zullen we later in het jaar nemen. In de komende 
Oever, die in mei verschijnt, zullen de verslagen worden gepubliceerd over het afgelopen jaar die door de 
ALV moeten worden goedgekeurd en kunt u lezen hoe de vereniging er financieel voor staat en wat de 
plannen voor ons budget betekenen. 

Gemeentelijke plannen met De Oeverlanden 
Stadsdeel Nieuw-West werkt aan een ontwikkelstrategie voor de noordelijke Oeverlanden. De gemeente 
heeft ons, en onze buren zoals tuinpark ‘Ons Buiten’, watersportvereniging ‘Onklaar Anker’  en 
kunstenaarscentrum ‘Nieuw en Meer’ betrokken bij het tot stand komen van deze ontwikkelstrategie. We 
hebben veel kunnen bijsturen, maar we verwachten dat we na het vrijgeven van de strategie een zienswijze 
kunnen gaan indienen indien daar de mogelijkheid toe wordt geboden. Het is onze bedoeling de leden daar 
dan actief bij te betrekken; we willen de kennis die bij de leden aanwezig is, benutten bij het opstellen van 
de zienswijze. Ook plannen als Project Schinkelkwartier, Amsterdam 2050, Westtangent, raken de toekomst 
van de Oeverlanden en die hebben we al voorzien van ons commentaar. We zullen de bijgestelde 
gemeentelijke plannen ongetwijfeld opnieuw moeten voorzien van een reactie. Verder hebben we een 
hoger beroep bij de Raad van State ingesteld tegen de verleende kapvergunningen ten behoeve van 
werkterreinen van Zuidasdok. In dat kader is er door ons ook een WOB-verzoek ingediend om te 
onderbouwen dat de vergunningen niet had mogen worden verleend. De voorbereiding van de zitting zal 
veel tijd vergen. 

Beheer van het gebied 
Op dinsdag en woensdag werken onze beheervrijwilligers in het gebied om te zorgen dat de biodiversiteit 
zich optimaal kan ontwikkelen. Onlangs is een veldje met bijzondere planten deels verruïneerd door het 
gebruik van zwaar rijdend materieel. Veel werk van jaren is verloren gegaan. Dit wordt mede veroorzaakt 
doordat er geen centrale regie is bij het Stadsdeel over het gebied. Wij zullen blijven aandringen om de 
beheerstructuur aanzienlijk te verbeteren. Als u wilt weten hoe wij De Oeverlanden beheren, kom dan eens 
langs op De Waterkant om met onze vrijwilligers te praten. Bij voorkeur tussen 13:00 en 14.00 uur. 

Kabouterpad 
Op initiatief van twee buurtbewoners werken we mee aan het inrichten van een kabouterpad. De doe- en 
ontdekkingspakketten voor de kinderen bevatten opdrachten bij palen, geschilderd als kabouters, om de 
natuur te helpen ontdekken. In de afgelopen nieuwsbrieven hebben we daar al eerder over geschreven. Als 
het lukt om de financiering rond te krijgen, dan zullen we het pad gaan aanleggen met ondersteuning van 
de vrijwilligers, en hopen het pad in juni gereed te hebben. 
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Website 
Onze webmaster heeft door pensionering meer tijd gekregen en wil die onder andere aanwenden voor 
verbetering van de website. In de loop van het jaar hopen we een moderne site te hebben die ook goed 
leesbaar is op smartphones. 

Ledenwerving 
Op moment van dit schrijven hebben we 596 leden/donateurs. Te weinig om al onze plannen te realiseren. 
Wij willen acties starten om in 2024, het jaar waarin de vereniging 40 jaar bestaat, 1000 leden/donateurs te 
hebben. Bij alle ingangen van De oeverlanden hangt nu een bakje met onze folders. We doen een beroep 
op al onze leden om te helpen het ledental te vergroten. Nodig uw buren en kennissen uit om lid te 
worden; die 1000 leden/donateurs moet haalbaar zijn! 

Wij zoeken hulp 
We roepen onze leden ook op om ons te assisteren bij onze activiteiten. Allereerst willen we een 
werkgroep instellen die helpt bij het opstellen van commentaar en zienswijzen bij komende plannen van de 
overheid. Heeft u kennis en/of interesse met betrekking tot aspecten van ruimtelijke ordening?  Dan 
kunnen we uw hulp goed gebruiken. Verder zoeken we versterking van het bestuur; er is meer werk dan 
vier personen aankunnen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, Liesbeth Stricker, 
Liesbeth.Stricker@planet.nl. 

Oproep voor foto’s 
Dankzij een ruime steun van de leden, hebben we ook dit jaar een mooie kalender kunnen uitgeven. Ook in 
2022 willen we een kalender en hopen dat daarvoor ook foto’s van u te kunnen gebruiken. We roepen u op 
om mooie foto’s in De Oeverlanden te maken. Aan het eind van het jaar zullen we een oproep doen die op 
te zenden. En natuurlijk bedenken we een aardigheidje als uw foto wordt geplaatst in de kalender 2022.  

De sloot naast het jaagpad wordt eind van dit jaar uitgebaggerd. De sloot is nu op z’n mooist. Het zou mooi 
zijn als een foto-enthousiast gedurende dit jaar foto’s maakt van deze sloot. De mooiste foto’s kunnen dan 
een plaatsje krijgen in de Waterkant. Laat ons weten als u iets voelt voor het uitvoeren van dit fotoproject. 

Contact 
U kunt het bestuur bereiken door het zenden van een e-mail naar bestuur@oeverlanden.nl. Op de Info 
pagina van de website www.oeverlanden.nl kunt u meer gegevens vinden over de bestuursleden. 

Tot Slot 
Met u hopen we dat we elkaar binnenkort weer normaal kunnen ontmoeten. Maar duurt het toch langer 
dan we hopen, dan geeft een wandeling in de Oeverlanden u ongetwijfeld weer nieuwe energie. De natuur 
zie je nu met de dag verder opbloeien en de vogels laten zich weer duidelijk horen. 

 

Het bestuur van “De Oeverlanden Blijven!” 
Nico Jansen, Paul Kamsteeg, Tom Koudstaal, Liesbeth Stricker 
bestuur@oeverlanden.nl 
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