
Jaarverslag publiciteit 
 
[Terugblikkend op 2018 kun je zeggen dat het een onrustig jaar was. De Oeverlanden kregen van 
diverse kanten te maken met bedreigingen, waardoor onze vereniging en de Oeverlanden meer in 
de publiciteit kwamen.] 
 
Bedreigingen 
Onder andere de verbreding van de A10 was aanleiding voor meer publiciteit voor ons gebied. Ook 
de verdere uitbreiding van de stad als gevolg van een woningtekort was afgelopen jaar oorzaak van 
extra publiciteit. Verder was de op handen zijnde aanleg van een mountainbike trail door het gebied 
voor de vereniging aanleiding om in actie te komen. Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’, ooit 
opgericht om de Oeverlanden te beschermen tegen oprukkende woningbouw, kreeg de rol van 
beschermvrouw van het gebied weer terug. 
 
Publicaties 
Net als voorgaande jaren hebben we in 2018 geprobeerd het publiek zo goed mogelijk te betrekken 
bij de Oeverlanden. De excursies hebben we aangekondigd middels persberichten in de [NRC], [De 
Echo], onze website, Facebook en diverse online media. Hierdoor zijn de excursies wat beter bezocht 
dan in 2017. De Oeverlanden hebben door diverse publicaties in kranten meer aandacht gekregen. 
Daarnaast hebben we met folders en affiches meer aandacht voor het gebied proberen te genereren 
onder omwonenden en andere geïnteresseerden. 

De paginastatistieken laten zien dat het aantal bezoekers van de website [oeverlanden.nl] en 
de Facebook-pagina in 2018 is toegenomen vergeleken met voorgaande jaren. Ook het aantal 
aanbevelingen naar de website is toegenomen, net als het aantal reacties en likes op Facebook.  
 
Beheer 
De toegenomen belangstelling voor het gebied bleek ook op de landelijke natuurwerkdag, die in 
2018 meer bezoekers trok dan eerder het geval was. Het aantal beheervrijwilligers is het afgelopen 
jaar licht gestegen, wat natuurlijk goed nieuws is en ons doet geloven dat het gebied en het 
ecologische beheer ervan gewaardeerd worden. 
 
Taak 
Kortom, alle aandacht in de media als gevolg van de ontwikkelingen in de stad, de bezoekers van het 
gebied, de reacties op onze website en Facebook-pagina bevestigen het belang van de Oeverlanden 
voor de inwoners van de stad. We zijn er door alle actuele thema’s nog sterker van bewust dat we 
met de vereniging een taak hebben voor vele Amsterdammers die de natuur in het gebied weten te 
waarderen. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat we met de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ 
ons moeten blijven inzetten, zodat vele Amsterdammers van de Oeverlanden kunnen blijven 
genieten. 
 
[Jack Groen] 


