
Jaarverslag van het bestuur 
 
[Zoals ieder jaar presenteert het bestuur de werkzaamheden en activiteiten van de afgelopen 
periode. Deze [Oever] bevat tevens de jaarverslagen van de beheervrijwilligers, de PR en de 
penningmeester. De notulen en de jaarcijfers zullen na goedkeuring op onze website worden 
geplaatst.] 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
De ALV 2019 vond plaats op zaterdag 25 mei. In de periode 2019-2020 hadden de volgende leden 
zitting in het bestuur: 
Liesbeth Stricker, voorzitter  
Ruud Jansen, penningmeester 
Nico Jansen, lid 
Paul Kamsteeg, lid 
 
Bestuursactiviteiten 
Het bestuur vergadert eenmaal per zes-acht weken. Het drukwerk wordt tegenwoordig verzorgd via 
drukkerij Van de Sande in Nootdorp. De [Oever] en de kalender worden binnen de afgesproken 
termijn bij de leden bezorgd.  

Jack Groen (PR) woont regelmatig de bestuursvergaderingen bij. Jack verzorgt de 
persberichten voor [Westerpost], [De Echo], [Het Parool] en het Amsterdam-katern van de [NRC]. 
Ben Bolscher (webmaster) en Onno-Sven Tromp (redacteur [Oever]) wonen uit hoofde van hun 
functie incidenteel de bestuursvergaderingen bij. 
 
Financiën 
Zoals bekend ontvangt de vereniging sinds 2017 geen subsidie meer voor het werk van de 
beheervrijwilligers. Als gevolg daarvan hebben we helaas flink moeten knippen in de 
onkostenvergoeding van de vrijwilligers. We proberen nog steeds een deel daarvan uit te keren, 
zoals aan de jaarcijfers is te zien. 

In deze [Oever] treft u ook het financieel jaarverslag van de hand van Ruud aan. Hierin is 
naast de besteding van de contributies ook de besteding van een kleine subsidie verwerkt. Daarnaast 
treft u de begroting 2020 aan.  
 
Leden 
Ook aan het eind van 2019 blijkt dat er kleine schommelingen in het ledenbestand hebben 
plaatsgevonden. Vorig jaar hebben zestien leden opgezegd, voornamelijk omdat ze naar elders zijn 
verhuisd en er zijn negen leden overleden. In 2019 zijn er 32 nieuwe aanmeldingen geregistreerd.  
Het huidige aantal betalende leden bedraagt 683. 
 
Toekomst Oeverlanden 
Vorig jaar berichtten wij dat enkele gebruikers van de Oeverlanden een brandbrief hadden gestuurd 
naar de verantwoordelijke wethouders. Dat heeft er mede toe geleid dat er een ambtelijke 
projectgroep in het leven is geroepen om een nieuwe omgevingsvisie op te stellen. 

De opdracht van de projectgroep luidt dat er een voorstel moet komen om op korte termijn 
maatregelen te treffen voor verbetering van het beheer, het onderhoud, de ontsluiting en het 
gebruik van het gebied. Evenals een ontwikkelstrategie voor de langere termijn gericht op 
kwaliteitsverbetering van het groen. In het voorstel is opgenomen dat het gebouw De Waterkant zal 
worden overgedragen aan de sector Vastgoed van de gemeente. Dat heeft gevolgen voor de 
gebruikers, want Vastgoed is van plan een flinke huurprijs te gaan vragen. In het ambtelijke voorstel 



van de gemeente is opgenomen dat deze huurprijs de eerste jaren zal worden bekostigd uit het 
budget van de projectgroep.  

Met vertegenwoordigers van Nieuw en Meer, tuinpark Ons Buiten, watersportvereniging 
Onklaar Anker en Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ is een kerngroep gevormd die regelmatig 
overleg heeft met de projectgroep. Inmiddels maakt het coronavirus het ons onmogelijk om fysiek te 
vergaderen. Daarom vinden de kerngroep-vergaderingen tegenwoordig via Skype plaats.  

Nico Jansen gaat in zijn schrijven elders in deze [Oever] in op de inhoudelijke kant van de 
toekomstvisie. 
 
Beheer 
Wij kunnen constateren dat de inzet van de beheervrijwilligers ook in 2019 niet heeft geleden onder 
het korten van de onkostenvergoeding. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en het bestuur wil nog 
eens benadrukken dat het trots is op het werk dat er weer is verricht. Hopelijk gaat de gemeente 
Amsterdam het werk van de beheervrijwilligers ook weer eens honoreren met de toekenning van 
een waarderingssubsidie. 

De activiteiten die het afgelopen jaar onder leiding van Carla Peperkamp en Rein Cremer zijn 
uitgevoerd, worden elders in dit blad beschreven door Rein Cremer.  
 
Excursies 
Het afgelopen jaar zijn er acht excursies georganiseerd, weer met een groeiend aantal deelnemers. 
De persactiviteiten van Jack Groen werpen hun vruchten af. De landelijke natuurwerkdag op de 
eerste zaterdag van november wordt elk jaar druk bezocht. Voor de lunch was op 25 deelnemers 
gerekend, maar ook nu moesten we aan tafel inschikken om alle enthousiaste deelnemers een lunch 
te kunnen bieden. Met dank aan Carla Peperkamp en Rein Cremer, die het elk jaar lukt om zoveel 
vrijwilligers aan het werk te zetten.  
 
Educatie 
Onze vereniging heeft ook in 2019 samengewerkt met de Stichting Veldstudie om de natuur- en 
milieueducatie aan Amsterdamse scholen tot een succes te maken. Namens de Stichting Veldstudie 
was Paul Kamsteeg de contactpersoon voor de scholen en hij organiseerde ook de lessen. Dit jaar 
hebben 729 leerlingen deelgenomen aan de lessen, 251 uit het voortgezet onderwijs en 478 uit het 
basisonderwijs. De deelnemende scholen staan in Nieuw-West, Zuid en één in Oost. Naast deze 
lessen is er één school die elk jaar met meerdere groepen het schooljaar afsluit met het bouwen van 
hutten op het terrein.  

De Stichting Veldstudie houdt zich al dertig jaar bezig met de natuur- en milieueducatie. 
Daarnaast organiseert de stichting tijdens de vakantieweken natuurkampen elders in ons land. Het 
dertigjarig bestaan werd op zaterdag 29 juni, een heel warme dag, gevierd in Hei- en Boeicop, een 
van de plaatsen waar ook natuurkampen plaatsvinden. Enkele vrijwilligers hebben de vereniging die 
middag vertegenwoordigd. 
  
Heem Locaties 
De samenwerking met Heem Locaties verloopt goed. Onze vereniging mag gebruik maken van de 
apparatuur die Heem Locaties heeft geïnstalleerd wanneer wij de bovenverdieping gebruiken. Heem 
Locaties laat elke keer na gebruik een schoonmaakbedrijf komen. De afspraak is dat onze vereniging 
voorrang heeft bij het gebruik van de ruimte, wel met het verzoek door te geven dat de ruimte is 
gebruikt zodat de schoonmaakploeg ervoor kan zorgen dat alles er weer ‘spic en span’ uit komt te 
zien.  
 
Zuidasdok 
Zuidasdok is een project van de gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Zuidas te 
verbeteren door de bouw van een nieuw station, het verbreden van de A10 en het aanleggen van 



een snelwegtunnel. Eind 2018 en begin 2019 zijn er al vele bomen langs de A10 gekapt, ook ter 
hoogte van de Oeverlanden. Voor de tuinders op tuinpark Ons Buiten was de toename van het 
verkeerslawaai afgelopen zomer duidelijk merkbaar. 

Sinds de zomer van 2019 ligt het project grotendeels stil. Er is een conflict ontstaan tussen de 
projectleiding en de bouwers door een verschil van mening over technische eisen en de kosten van 
het project. Oud-minister Sybilla Dekker is daarna aangesteld om het nut en de noodzaak van de 
ondertunneling te bekijken. Dit zou betekenen dat onderdelen van het project wellicht konden 
worden versoberd of misschien zelfs beëindigd. Inmiddels in het rapport Voortvarend Bouwen voor 
de Toekomst van Dekker verschenen. Zij concludeert dat ze geen heil ziet in versoberingen en dat er 
meer budget gewenst is. Verder pleit zij voor deelprojecten, wat betekent dat de bouw langer zal 
duren. Aanvankelijk was de oplevering gepland voor 2029, maar dat zal richting 2036 worden 
verschoven. 

Er loopt ook nog een bezwaar tegen het kappen van 168 bomen in de strook tussen de A4 en 
de Oude Haagseweg en 62 bomen aan de oostzijde van tuinpark Ons Buiten. Begin 2019 hebben Ons 
Buiten en wij bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening voor de kap om parkeerterreinen 
aan te leggen voor werknemers werkend aan de Zuidasdok. Ons bezwaar werd door de 
vergunningverlener, stadsdeel Nieuw-West, in mei 2019 afgewezen. Daar er naar onze mening 
alternatieven zijn hebben we beroep aangetekend bij de bestuursrechter. De bomenkap werd 
uitgesteld daar het project nagenoeg stillag en onlangs werd ons gemeld dat de zitting op 30 juni zal 
plaatsvinden. Wij houden de leden natuurlijk middels onze nieuwsbrief op de hoogte. 
 
Namens het bestuur, 
[Liesbeth Stricker] 
 
 


