
Algemene Ledenvergadering op zaterdag  19 mei 2012

Vereniging “De Oeverlanden Blijven”



De Oeverlanden is een onbedoeld stukje nieuwe natuur dat zich sinds de jaren zestig ontwikkeld heeft op een vergeten plek 
ingeklemd tussen de gehele noordoever van de Nieuwe Meer en de snelweg A4 naar Schiphol.
Uit de actiegroep die het terrein in de jaren tachtig voor stadsontwikkelingt behoed heeft, is de Vereniging  “De Oeverlanden 
Blijven!” voortgekomen die het gebied thans met steun van vrijwilligers en in samenwerking met het stadsdeel Nieuw-West op 
traditioneel-ecologische grondslag beheert.
Blijvende betrokkenheid bij het gebied zal ook in de komende jaren nodig zijn om aantasting van het gebied te voorkomen, en 
de natuurwaarden te behouden dan wel te versterken.

www.oeverlanden.nl
email bestuur@oeverlanden.nl

Poggenbeekstraat 21-2  1073 JE  Amsterdam
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Colofon
 

• De Oever is het blad van Vereniging “De Oeverlanden
Blijven!” (VDOB!). Het verschijnt  twee maal per jaar. 
Leden/donateurs ontvangen elk jaar een kalender.

• Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website; 
per e-mail; schriftelijk en/of door minimaal 8 euro te 
storten op gironummer 4068809 o.v.v. ‘Nieuw lid’. 
Vergeet niet uw adres te vermelden.

• Aan dit nummer werkten mee: Tello Neckheim, 
Daphne de Wijs, Nico Jansen, Liesbeth Stricker, JanKees 
van Dijk, Rein Cremer, Sonja Hoekmeijer, Hans Bootsma, 
Henk Smit, Gerard Molewijk en Ria Beerlage.

Bezoek aan de vereniging
U bent welkom in Natuur- en MilieuEducatiecentrum 
(NME) De Waterkant aan het Anton Schleperpad bij de 
Nieuwe Meer (vlak achter jachthaven Onklaar Anker). Hier 
is tevens het depot van waaruit de beheervrijwilligers werken. 
Het NME is tijdens excursies en doorgaans op dinsdag en 
woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur geopend, evenals soms 
op zondag. Tel: 0206691963. De excursies beginnen door-
gaans bij het NME.

In dit nummer:

3 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2012

4 Jaarvergadering 2011

7 Jaarverslag van het Bestuur

9 Jaarverslag Beheer Vrijwilligers

11 Jaarverslag Publiciteit

13 Wie O Wie / Leon van der Heijden

14 Bosplan

Bestuur: 
Poggenbeekstraat 21-II, 1073 JE Amsterdam. 
Tel: 0206753055.

Ledenadministratie: 
Jacob van Lennepkade 109-D, 1054 ZJ Amsterdam

Medewerkers
bestuur@oeverlanden.nl
Tello Neckheim, voorzitter
Daphne de Wijs, vice-voorzitter
Ria Beerlage, penningmeester/ledenadministratie
Chris Arntzen, Nico Jansen, Liesbeth Stricker
Publicaties: vacature
Publiciteit: JanKees van Dijk. Tel: 0206171915
(vóór 9.00 en na 21.00 uur)
Webmaster: Ben Bolscher
Beheervrijwilligers: Rein Cremer. Tel: 0206934480
Biobende: Natuurclub voor kinderen. Sonja Hoekmeijer: 
natuurclub@oeverlanden.nl
Stichting Veldstudie: coördinator natuureducatie 
David Geurtz. Tel: 0347342085 of 0641892490. 
natuureducatie@oeverlanden.nl

Foto voorpagina: Hans Bootsma

Druk
De Appelbloesem Pers, Amsterdam
Oplage: 1150 

Dit nummer is voor een groot deel gevuld met jaarverslagen 
van de activiteiten, die behandeld zullen worden op de Al-
gemene Ledenvergadering op zaterdag 19 mei. Verder vindt u 
een In Memoriam; een verslag van de afbraak van de boerderij 
van Fred Hosselet, informatie over bestemmingsplannen van 
de Nieuwe-Meeroever; een boekaankondiging; een oproep 
voor een medewerker publicaties; en tot slot de historische 
pagina door Henk Smit, waarin hij het voormalige Schinkel-
bad beschrijft.



I n   M e M o r I a M

Dag Chrisje
Chrisje  Arntzen-Ziegelaar is 4 februari jongstleden overleden. 
Zij was de echtgenote van Chris Arntzen, en heeft twee jaar geleden 
in de Waterkant, samen met Chris, hun beider 90-jarige verjaardag 
gevierd.
Het bestuur van de VDOB!, de beheervrijwilligers, vele leden en allen 
die haar gekend hebben zullen zich haar herinneren als een lieve, 
eigenzinnige, slimme en buitengewoon hartelijke vrouw. We zullen de 
bestuursvergaderingen in de Lomanstraat niet vergeten, waar Chrisje, 
hoe verhit de discussies ook waren, onverstoorbaar langskwam om de 
kopjes bij te vullen.
Lieve Chrisje, je blijft in ons hart.

Chris en Chrisje. Foto: Tello Neckheim

Algemene Ledenvergadering (ALV)  19 mei 2012

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering Na de vergadering is er nog een 
presentatie over de Oeverlanden. Dit zal vooraf gemeld  worden op de website. Hapjes en drankjes zijn aanwezig. 

Datum:  zaterdag 19 mei 2012
Plaats:  nMe-centrum De Waterkant  in de oeverlanden 
Tijd:  14.00 - 15.00 uur 
Presentatie:  15.00 - 16.30 uur 

Agenda 
 1 Opening en vaststellen agenda;
 2 Bestuursmededelingen, ingekomen stukken;
 3 Goedkeuring verslag ALV d.d. 14 mei 2011;
 4 Goedkeuring jaarverslag bestuurswerkzaamheden (verslag in Oever);
 5 Goedkeuring jaarverslag beheervrijwilligers (verslag in Oever);
 6 Bespreking jaarverslag Publiciteit (verslag in Oever);
 7  Bespreking jaarverslag Natuurclub (verslag in Oever);
 8  Bespreking website;
 9 Bespreking financieel overzicht 2011 en begroting 2012 (bijlage in Oever);
10 Verslag kascommissie: Ruud Jansen (2) en Frits Hermans (1); 
11 Goedkeuring financieel overzicht 2011 en begroting 2012 (bijlage Oever);
12 Decharge kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie;
13 Verkiezing bestuursleden en vaststelling nieuw bestuur

Volgens de regels treden bestuursleden na drie jaar af maar mogen zich herverkiesbaar stellen. 
Reglementair treedt Liesbeth Stricker af maar stelt zich weer verkiesbaar. 

14 Rondvraag en sluiting.

Tello Neckheim, voorzitter
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1. Opening en vaststellen agenda
In de agenda wordt bij punt 9 ‘goedkeuring’ voor 
‘begroting’ weggehaald, wordt agendapunt 10. Punt 
13: aftreden om de vier jaar moet zijn aftreden om de 
drie jaar. Toegevoegd wordt: bespreking aanpassingen 
Huishoudelijk Reglement, wordt agendapunt 9. 

2. Bestuursmededelingen, ingekomen 
stukken/vragen
Geen.

3. Verslag ALV 15 mei 2010
Pagina 4. Henk Smit: ook hier klopt bestuurstermijn 
niet, moet zijn “om de drie jaar”. 
Pagina 5: Chris: de stichting is wel voor groen, maar niet 
voor het grijs; dat is wel gezegd en relatief belangrijk.
Naar aanleiding van het verslag:
 Rein Cremer vraagt naar de status van een 
beheerstichting en wil informatie. Wordt rekening 
gehouden met de vrijwilligers en wat zijn de financiële 
gevolgen? Nico Jansen licht toe dat het beheer in 
eigen handen nemen aantrekkelijke kanten heeft. 
Ook de Tuinen van West brengen dit in praktijk en 
Landschapsbeheer Noord-Holland vindt dat VDOB! 
mans genoeg is om het zelf te doen. Oprichting van een 
stichting naast onze vereniging is nodig omdat je met 
verantwoordelijkheden komt te zitten die een vereniging 
niet op zich kan nemen, zoals de aanleg van het een 
en ander. Het behelst een overeenkomst met stadsdeel 
Nieuw-West. Momenteel is er geen enkele overeenkomst 
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Algemene Ledenvergadering 14 mei 2011
tussen de vereniging en het stadsdeel over het beheer.  
Richard Mulder geeft aan dat een stichting geen leden 
heeft, dat zou slecht zijn voor de vereniging en je geeft 
zaken uit handen op langere termijn.
 Chris Arntzen vindt dat we de kanttekeningen van 
Rein en Richard serieus moeten nemen. Een stichting 
is een minder democratische organisatievorm dan een 
vereniging. Een van de steunpilaren van de vereniging 
is de vrijwilligersbeheergroep; die willen we niet 
kwijtraken.
 Tello Neckheim concludeert dat de communicatie 
binnen de vereniging over dit plan gebrekkig is geweest. 
Dat moet beter. Intussen heeft over een mogelijke 
beheerstichting een oriënterend gesprek plaats gevonden 
met mevrouw Verdonk, DB-voorzitter van het stadsdeel 
en mevrouw Plasmeijer, Ruimtelijke Ordening  
stadsdeel. Er is toegezegd dat het plan intern besproken 
wordt. 
 Besluit: Het bestuur stelt zich binnenkort op de 
hoogte van de resultaten van dit interne overleg en 
communiceert dit met de beheervrijwilligers. 
Naar aanleiding van een vraag: De broedvogeltelling: 
is niet doorgegaan omdat zich geen mensen gemeld 
hebben die dat willen doen, ondanks pogingen van 
Tello Neckheim om mensen hier warm voor te maken. 
Richard Mulder tipt dat ieder die een  waarneming doet 
dit kan melden bij www.waarneming.nl. 
Nettie Kroes maakt een opmerking over het decharge-
beleid van de kascommissie. Besluit: Meine gaat er naar 
kijken.
Het verslag wordt goedgekeurd.

Moerasbosje
Foto: Hans Bootsma



4  Jaarverslag bestuur
Ria Beerlage vraagt of de uitslag van de Raad van State 
al bekend is. Tello antwoordt dat een aantal punten 
van ons is afgewezen. Op één punt zijn we in het gelijk 
gesteld: maximale watertemperatuur bij het lozingspunt 
moet 25 en niet 28 graden Celsius zijn. Ook de totale 
warmtelast is niet verruimd, en de warmtelozing 
blijft beperkt. Gunstig is dat we toch de proces- en 
griffiekosten terugkrijgen, bijna drieduizend euro. 
Wij zijn wel ontvankelijk verklaard, de watersport-
verenigingen en zelfs het stadsdeel niet (onze statuten 
zitten kennelijk goed in elkaar!). We hebben heel veel 
steun van Han Stricker, Anna Jonkhoff, Frank Rey, en 
Ronald Postma gekregen.
 Henk Smit: wat is jullie jurisdictie: in verband met 
bijvoorbeeld parkeerplannen langs de Oeverlanden. 
Tello: er staat in onze statuten dat wij ook in 
aangrenzende gebieden van de Oeverlanden actie mogen 
voeren. Bovendien, het feit dat onlangs de terreinen 
bij de Oudehaagseweg van de Centrale Stad naar het 
stadsdeel zijn overgedragen, werkt nu in ons voordeel. 
 Henk Smit: is er onderzoek gedaan naar status en 
ontwikkelingen van het terrein dat McDonald’s nog 
steeds in bezit houdt, tegen de wettelijke verplichting 
in dat na 5 jaar het terrein in oorspronkelijke staat 
teruggebracht dient te worden?
  Richard Mulder: het bestuur heeft daar goed op 
gereageerd. Dankjewel Richard.
 Gerard Molewijk: houd rekening met het geplande 
transferium; illegaal karakter van bezetting van dit 
terrein door McDonald’s wordt dan door de overheid 
anders beoordeeld; dit is het “lijk in de kast”.
 Hans Bootsma: probeer het dan ook ecologisch te 
integreren. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

5. Beheervrijwilligers
Richard Mulder vraagt zich af of we bij exoten-
bestrijding hulp kunnen krijgen van WNF-rangers of de 
Jellinek? Dit is een groot probleem dat harder aangepakt 
moet worden en waarvoor een structurele oplossing 
nodig is (krachtige PVV-taal, DdW). Zou misschien 
toch een beheerstichting-constructie uitkomst kunnen 
bieden?  Tello Neckheim heeft met de coördinator van 
Streetcornerwork gesproken over de mogelijkheid om 
een groep cliënten in de Oeverlanden te laten werken. 
De coördinator was enthousiast, maar we hebben niets 
meer van hem vernomen.
 Besluit: het bestuur neemt nogmaals contact op met 
deze coördinator.
 Henk Smit: hoe staat het met de nachtegalen? Nico 
antwoordt dat dit jaar zeven territoria zijn gespot, dat 
is een kleine toename. Hans Bootsma voegt toe dat 
takkenrillen worden aangelegd die de nachtegalen 
moeten beschermen tegen de Schotse Hooglanders.
Het verslag wordt goedgekeurd. 

6. Publiciteit
Het verslag van JanKees is een opsomming van 
werkzaamheden dat officieel niet hoeft te worden 
goedgekeurd door de jaarvergadering. Evengoed wordt 
het verslag goedgekeurd.

7. Natuurclub
Natuurclub De Biobende loopt als een trein. Er komen 
soms 24 kinderen terwijl er een maximum van 15 
is gesteld. Gedurende het hele jaar komen nieuwe 
aanmeldingen binnen. Een tweede groep kon helaas niet 
doorgaan vanwege te weinig begeleiding.

8. Website
Richard: adviseert om meer links toe te voegen, 
bijvoorbeeld waarnemingen.nl, telmee.nl (eveneens 
om waarnemingen door te geven, DdW), Facebook, 
Googlemaps. Op de volgende bestuursvergadering 
zal dit besproken worden. Tello bedankt namens het 
bestuur webmaster Ben Bolscher voor zijn inspanningen 
van het afgelopen jaar.

9. Huishoudelijk Reglement
Tello licht toe dat Meine van Bemmel een dertigtal 
fouten en foutjes heeft ontdekt in het Huishoudelijk 
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Foto: 
Hans Bootsma
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Reglement. Het HR kan alleen veranderd worden 
na goedkeuring van de ALV. Meine licht toe dat het 
belangrijke punten betreffen die echter geen grote 
tekstuele veranderingen behoeven, zoals bijvoorbeeld 
opzeggingen in verband met wanbetaling, punten mbt 
decharge en ontheffing.
 De vergadering gaat akkoord met Tello’s voorstel om 
het vernieuwde concept Huishoudelijk Reglement op 
de website te plaatsen, zodat de leden de gelegenheid 
krijgen het kritisch te bekijken. Als na een maand geen 
reactie is gekomen wordt het Huishoudelijk Reglement 
goedgekeurd. 

10. Goedkeuring financieel overzicht en 
bespreking begroting
Er wordt kennisgenomen van de begroting. Ruud 
Jansen en Olga  Ruitenberg adviseren de vergadering het 
financieel overzicht goed te keuren. Dat gebeurt.
Ria meldt dat er voor het eerst in jaren geen sprake is 
van vermindering van het vermogen van de vereniging.
 Henk: hoe staat het met de subsidie? Gerard 
Molewijk doet namens Liesbeth Stricker het woord: 
niets is zeker, het is een DB-kwestie: alle subsidies 
aan verenigingen en stichtingen zijn stopgezet. 
Rond september komt er voorinformatie; pas rond 
december uitsluitsel. Jesse Bos, heeft het idee dat als 
je meer vrijwilligers in dienst hebt, er grotere kans is 
op subsidie. Dat zit bij de vereniging wel goed; er kan 
bij de vereniging niet in de huur van panden worden 
gesneden; en verhuizen is geen optie in ons geval. Er 
zou wel hier in de Waterkant een organisatie bij kunnen 
komen. In stadsdeel Nieuw-West zijn nu drie NME-
centra, Gerard proeft dat er een stemming bestaat de 
drie te continueren. De waarderingssubsidie die VDOB! 
eerder toegewezen kreeg, laat zien dat je niet zomaar een 
marginale groep bent.

 Het Olympisch dorp was makkelijk in het Concept 
Structuurplan Amsterdam en omstreken ingetekend, 
maar er ook weer makkelijk uitgehaald. Niet in de 
laatste plaats omdat behalve stadsdeel Nieuw-West 
zelf, ook de VDOB! met andere groengroepen in 
het stadsdeel en het Milieucentrum Amsterdam hier 
krachtig bezwaar tegen hebben aangetekend.

11. Verslag kascommissie 
Ruud Jansen en Olga Ruitenberg zijn bij Chris thuis 
geweest om de boekhouding te controleren; ook de 
aansluiting met vorig jaar is bekeken. Het zag er heel 
goed uit. De vergadering spreekt waardering uit voor 
beide kascommissieleden en Chris Arntzen en Ria 
Beerlage.  
 Ruud verleent decharge aan de penningmeesters.  
Frits Hermans is bereid om voor de komende periode in 
de kascommissie zitting te nemen.

12. Verkiezing bestuursleden
Het bestuur draagt Meine van Bemmel voor als nieuw 
bestuurslid. Tello licht toe dat Meine als aspirant-
bestuurslid al het nodige heeft bijgedragen en zeer 
gemotiveerd is. De vergadering stemt bij acclamatie 
in.Tevens keurt de vergadering bij acclamatie goed 
dat de drie bestuursleden die reglementair dienen af 
te treden en zich herkiesbaar hebben gesteld, worden 
aangenomen. 
 Het voorstel om Chris als Erelid voor te dragen, 
wordt goedgekeurd. Chris heeft ook in het beheer altijd 
een belangrijke rol gespeeld. Hij gaat verder met zijn 
klussen. 
 Chris aanvaardt zijn herbenoeming, maar niet voor 
drie jaar. Hij wil losse eindjes afmaken “maar houdt er 
rekening mee dat het voor korte tijd is, want we worden 
ouder”.
 Het bestuur bestaat nu uit Tello, Daphne, Nico, Ria, 
Hans, Liesbeth, Meine en Chris (erelid). 

13. Rondvraag en sluiting
Rob van Dijk: is het fietspad door de Oeverlanden ook 
voor brommers? In het natuurgedeelte behoort geen 
gemotoriseerd verkeer; onduidelijkheid over snorfietsen; 
politie schijnt niet te willen handhaven; het bestuur legt 
dit voor aan de Verkeerscommissie;
 Richard: zelfs met schepnetjes werken is niet 
toegestaan, maar we doen het toch…
Nico en Josie: voor belangstellenden zijn er 
dotterbloemen te verkrijgen.
JanKees van Dijk ontvangt een fles wijn voor zijn 
onvermoeibare inspanningen voor de vereniging.

Notulen: Hans Bootsma, bijgewerkt door 
Tello Neckheim en Daphne de Wijs 

NME-centrum tijdens de soep en zopie, 
februari 2012 Foto: Gerard Molewijk
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Jaarverslag van het bestuur  2011 - 2012
Inleiding
In de traditie van voorgaande 
jaren presenteert het bestuur een 
verslag van alle werkzaamheden 
van medio mei 2011 tot medio 
mei 2012. Tevens worden 
onderwerpen besproken die aan 
de orde zijn geweest of juist niet 
en werpen we een blik in de 
toekomst. 
Het idee is om volgend jaar op 
een andere wijze te rapporteren 
over de activiteiten van onze 
vereniging. En wel zo dat we 
in één keer onze leden en onze subsidiënten voorzien 
van passende Informatie.

Algemene Leden Vergadering (ALV) 
De vorige ALV vond plaats op 14 mei 2011. Het verslag 
van deze vergadering staat elders in deze Oever. 
 In de periode 2011-2012 hadden de volgende 
bestuursleden zitting in het bestuur: 
1 Tello Neckheim, voorzitter
2 Daphne de Wijs, vice-voorzitter
3 Chris Arntzen 
4 Nico Jansen
5 Ria Beerlage, penningmeester, ledenadministratie
6 Hans Bootsma, Oeverredacteur 
7 Liesbeth Stricker 
8 Meine van Bemmel
Het afgelopen jaar was voor het bestuur een pittig jaar, 
vooral door de verandering van de bestuursformatie en 
ziekte van enkele bestuursleden. Ook in dit bestuursjaar 
zijn de secretariswerkzaamheden gezamenlijk gedragen. 
Hans Bootsma is na vijf jaren als redacteur/bestuurslid 
gestopt maar blijft werkzaam als beheervrijwilliger en zal 
beschikbaar blijven voor hand en spandiensten. Meine 
van Bemmel is gestopt met zijn bestuurswerkzaamheden 
nadat hij het huishoudelijk reglement aan een grondige 
inspectie had onderworpen en het archief toegankelijker 
had gemaakt. Chris Arntzen is als erelid van de 
vereniging op de achtergrond aanwezig geweest maar 
na problemen met zijn gezondheid en het toch nog 
onverwachte overlijden van zijn echtgenote Chrisje 
Arntzen, niet meer actief als bestuurslid aanwezig 
geweest.

Vergaderingen en overleg
Zoals gebruikelijk heeft het bestuur ongeveer om de 
zes weken vergaderd. Jan Kees van Dijk woonde uit 
hoofde van zijn voorlichtende functie incidenteel de 
vergaderingen bij. De vergaderingen zijn vrijwel allemaal 
in het NME-Centrum De Waterkant gehouden.
Naast het bijwonen van bestuursvergaderingen, 

bezoeken bestuursleden ook 
andere  bijeenkomsten die de 
Oeverlanden of het Nieuwe Meer 
betreffen, namelijk van de Groene 
AS, stadsdeel Nieuw-West en met 
betrekking tot de Koudewinning.

Financiën
Door het nieuwe subsidieprotocol 
van stadsdeel Nieuw-West is het 
bestuur druk in de weer geweest 
om  de juiste benadering voor de 
aanvragen te achterhalen.  Dankzij 
bestuurslid Liesbeth Stricker

is dit gelukt. Ria Beerlage was actief als penningmeester 
om de financiën van de vereniging gezond te houden. 
Zij heeft nu alle werkzaamheden van Chris Arntzen 
overgenomen. Bij deze Oever worden de financiële 
stukken gepresenteerd.

Redactie Oever en kalender
Zoals al is aangegeven, is Hans Bootsma gestopt na 
vijf volle jaren werkzaam geweest te zijn als toegewijd 
Oever/kalender redacteur. De werkzaamheden zijn 
tijdelijk overgenomen door overige bestuursleden. We 
zijn benaderd door een vrijwilliger, die bereid is een 
bijdrage te leveren aan redactiewerkzaamheden en zijn 
op zoek naar een coördinator die de productie van het 
drukwerk op zich kan nemen. De kalender van 2012 is 
waarschijnlijk de laatste met historische tekeningen van 
Chris Arntzen en zal daarom ongetwijfeld de historie 
ingaan als een begeerlijk collectors item. De tekeningen 
blikken terug op markante gebeurtenissen uit de 
VDOB! historie.

Natuurclub
Sabine Kuijper heeft officieel afscheid genomen van de 
Biobende en is op de Soep-en-Zopie bijeenkomst begin 
dit jaar bedankt voor haar inzet. Sonja Hoekmeijer en 
Andrea Friedrich zullen de natuurclub voortzetten. Net 
als vorig jaar zijn er voldoende kinderen die trappelen 
om mee te doen. Ouders zijn enthousiast over deze 
activiteit voor hun kinderen in het stadsdeel. Het verslag 
van hun activiteiten is geplaatst in deze Oever. 

Beheerstichting
Het idee om een beheerstichting op te richten is niet 
verder ontwikkeld. Zoals het betaamt in een levendige 
organisatie zijn door de vrijwillige beheerders van de 
vereniging kritische vragen gesteld aan het bestuur 
(zie ook het verslag van de vorige ALV in deze Oever). 
Vanwege andere prioriteiten in het bestuur is dit 
onderwerp wat op de achtergrond geraakt.Stadsdeel 
Nieuw-West heeft na maanden stilte afwijzend 

Chris Arntzen benoemd tot erelid. 
Vlnr Tello Neckheim en Chris Arntzen. 

Foto Ben Bolscher
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gereageerd op ons voorstel en wil niet verder overleggen 
over het conceptvoorstel. 

Beheerplan
Het in het eind van de jaren negentig, met brede 
inspraak, opgestelde Beheerplan van de Oeverlanden is 
nooit vastgesteld door het toenmalige DB van stadsdeel 
Slotervaart/Overtoomseveld. Evengoed is het al die jaren 
richtinggevend geweest voor het ecologisch beheer op de 
Noordelijke Oeverlanden. Het huidige stadsdeel Nieuw-
West werkt nu aan een Kwaliteitsbeheerplan voor al 
het groen en laat zich niet veel gelegen liggen aan losse 
plannen.

Nieuwjaarsbijeenkomst
De Soep-en-Zopie werd op 5 februari 2012 voor de 
vijfde keer gehouden in de Waterkant, met als doel om 
onze leden in het nieuwe jaar een gezellige middag aan 
te bieden, en om bij te praten bij een warme kom soep. 
Het koude winterweer belette niet om bijna veertig 
aanwezigen te verwelkomen en de sfeer was als vanouds 
erg gezellig. We zijn zeker van plan om deze traditie aan 
te houden.

Inventarisaties en onderzoek
Ook in het afgelopen jaar is het niet gelukt mensen 
warm te maken voor een inventarisatie van broedvogels 
of monitoring van vlinders op de Oeverlanden, of 
om een ander interessant flora- of faunaonderwerp te 
onderzoeken. Het kan zijn dat individuele wandelaars 
interessante waarnemingen gemeld hebben bij www.
waarneming.nl of www.telmee.nl. Het bestuur 
zou graag een enthousiaste groep mensen willen 
faciliteren om in samenwerking met leden, beheer- en 
bestuursvrijwilligers een 1000-soortendag te organiseren 
op de Oeverlanden. 

Educatieve activiteiten
De vereniging heeft weer verschillende excursies en 
wandelingen gehouden en deze werden door een 
wisselend aantal mensen bezocht met in totaal tegen de 
200 deelnemers.  Zie ook het verslag van onze pr-man 
JanKees van Dijk en het verslag van Rein Cremer. 
 Natuur- en Milieueducatie door stichting Veldstudie 
Medewerkers van stichting Veldstudie hebben zoals 
gebruikelijk ook dit jaar lessen gegeven aan leerlingen 
van het basisonderwijs in het kader van natuur- en 
milieueducatie. De Waterkant wordt gebruikt als 
leslokaal, de Oeverlanden en een stukje Ons Buiten 
worden gebruikt als praktijkruimte en de kinderen 
kunnen op het depot hun boterham opeten.
 Beheer Openbare Ruimte (BOR) vergadering
Deze vergadering heeft tot doel om samen met 
stadsdeelmedewerkers te praten over zaken die de 
Oeverlanden aangaan of in de omgeving plaats vinden. 
De volgende onderwerpen zijn besproken: uitbreiding 
spoor en verbreding A10 ZuidasDok, aanleg medio 

augustus 2020/2030; verbredingspoor Centraal Station-
Schiphol met fly over, oktober 2011; vrije busbaan, 
aanleg start augustus 2011; aanpassing parkeerterrein 
ten behoeve van busbaan bij volkstuinencomplex Ons 
Buiten; hondenverenigingen in de Oeverlanden, beleid; 
en andere zaken de Oeverlanden aangaande. 

Waterhuishouding in de Oeverlanden: 
Oase aan de Zuidas
Er is een afspraak met firma Ecofyt uit Oirschot, 
die een offerte heeft gemaakt voor de aanleg van een 
helofytenfilter op het depot.

Koudewinning Nieuwe Meer door Nuon
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan en de vereniging 
heeft maar op een punt gelijk gekregen.
 Wij zijn niet veroordeeld tot het betalen van de 
proceskosten, evenmin als Nuon. Waarschijnlijk omdat 
de Hoge Raad vond dat het Hoogheemraadschap Rijn-
land onvoldoende zijn werk had gedaan. Wij danken 
hierbij Han Stricker (hydroloog), Anna Jonkhoff 
(milieuadvocaat) en Roland Postma (Woonschepen 
Zuid) onze kompaan in de zaak, hartelijk en hopen dat 
we niet weer in actie hoeven te komen als Nuon of het 
Hoogheemraadschap weer eens iets gaan doen wat niet 
ten goede komt aan de Nieuwe Meer. 
 Wij zijn nog in afwachting van terugbetaling van de 
proceskosten.

Destratificatie installatie
Johan Oosterbaan van Hoogheemraadschap Rijnland 
informeerde Roland Postma over het opstarten van de 
installatie op 1 april maar gaf ook aan dat ze bezig zijn 
met een samenwerkingsproject, waarin de verschillende 
overheden en Nuon een gezamenlijk gedragen 
toekomstbeeld voor de Nieuwe Meer gaan uitwerken 
om op termijn te realiseren. De vereniging gaat dit op 
de voet volgen vooral omdat er beloofd is om niet meer 
zonder overleg met nieuwe plannen te komen.

Wat brengt het bestuursjaar 2012-2013?
De vereniging gaat het Kwaliteitsbeheerplan voor het 
hele stadsdeel goed in de gaten houden met uiteraard 
speciale aandacht voor ons eigen gebied.
Heel belangrijk is de door het stadsdeel in dit voorjaar 
gestarte procedure om te komen tot een nieuw 
bestemmingsplan voor de Nieuwe Meer en het hele 
gebied rondom het meer. Actieve inbreng van de 
VDOB! en onze groene en blauwe buren is vereist.  
Wij hechten allen aan een onbelemmerd vergezicht over 
het water.. De M op die grote rood/gele paal staat niet 
voor “Mooi”.

Namens het bestuur van Vereniging 
“De Oeverlanden Blijven!”
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Jaarverslag beheervrijwilligers 2011
Het valt niet mee om elk jaar in steeds nieuwe 
bewoordingen steeds weer hetzelfde te vertellen. Want 
ons werk, dat de seizoenen volgt, is elk jaar grotendeels 
hetzelfde: maaien, knotten, zwerfvuil verzamelen, paden 
ophogen et cetera. Dat lijkt saai, maar dat is het niet, 
want werken in de natuur is nooit saai. Dus beperk ik 
me nu tot  twee dingen die er vorig jaar uitsprongen.
 Het eerste is: picknickbanken. Al een aantal jaren 
lag er een stapel iepenstammen op het depot, hout dat 
zeer geschikt is om er gebiedsmeubilair van te maken. 
Het wachtte al lang op verzaging tot planken en balken, 
en dankzij een initiatief van bestuurslid Nico Jansen, 
gebeurde dat in het voorjaar. Met dat hout hebben 
de vrijwilligers drie picknickbanken in elkaar gezet, 
en geplaatst (en ligt er nog een in reserve). Het zijn 
eigenzinnige banken, dat past wel een beetje bij De 
Oeverlanden, niet van die altijd gelijke confectiebanken. 
Zo is aan onze banken nog steeds te zien dat hout van 
bomen wordt gemaakt en dat vervult ons met gepaste 
trots.
 Het tweede is: de werkdag voor leden. Dat deden 
we vorig jaar voor het eerst, en dat is dermate goed 
bevallen dat zo’n dag ook dit jaar weer in het (excursie)
programma is opgenomen. We hopen dat de leden 
het daar mee eens zijn en dat door deelname ook laten 
blijken.

Monitoring: vlinders
Sinds jaar en dag, zij het niet altijd even systematisch, 
inventariseren en monitoren wij in De Oeverlanden. 
Het lijkt mij een goed idee om over twee jaar, dat is 
wanneer de Schotse Hooglanders, onze medebeheerders, 
tien jaar aan het werk zijn, eens een overzichtsartikel te 
wijden aan de ontwikkelingen sindsdien in de natuur.
De vlinders volgen wij op twee manieren: enerzijds 
structureel, een keer per week een vaste route; anderzijds 

incidenteel, allerlei waarnemingen uit de rest van 
het gebied (buiten de vaste route). Hierover valt 
op te merken dat het bestand vrij stabiel is. Er zijn 
enkele soorten, zoals de witjes en het bruine en bonte 
zandoogje, die er altijd in grote aantallen zijn. Er zijn 
wat soorten die er ook altijd zijn, zij het niet zoveel als 
de eerder genoemde, zoals bijvoorbeeld landkaartje, 
atalanta en dagpauwoog. En er zijn soorten die er altijd 
wel zijn, maar in kleine aantallen, zoals de diverse 
blauwtjes, de citroenvlinder en de kleine vuurvlinder. 
Voor alle soorten geldt dat de aantallen per jaar wel wat 
verschillen, maar die lijken mij vooral toe te schrijven 
aan natuurfactoren als regen en kou, en ook aan het 
toeval. Dat wil zeggen: het ene jaar zie je twee kleine 
vuurvlinders en het jaar daarop zes. Het verschil van vier 
ligt er vooral in dat je die vier zag op een mooie zonnige 
dag op een bepaald veldje. Had er op dat moment een 
wolk gehangen dan waren die vier waarschijnlijk niet 
gezien!
 Blij werden we vorig jaar ook vanwege de eerste 
waarneming -sinds lange tijden- van het oranjetipje, 
een prachtige vlinder die we graag meer zouden zien. 
Eigenlijk wachten we al jaren op deze vlinder, die mede 
vanwege de ruime aanwezigheid van zijn waardplanten, 
de planten waarop de rups leeft, zoals pinksterbloem en 
look-zonder-look, bij ons een vaste gast zou moeten zijn. 
Mogelijk, hopelijk, is dit een begin.

Nachtegalen, fazanten (& honden)
Behalve in het wild in De Oeverlanden komen de 
nachtegalen ook altijd in dit jaarverslag voor. De 
neergaande trend in aantallen, die deels ook landelijk is, 
hebben we al eerder geconstateerd. Vorig jaar hadden we 
drie zekere territoria, mogelijk zelfs vier. Ook in 2011 
was dat zo, mogelijk is de neergaande trend (even?) 
gestopt. 

Beheervrijwilligers
Foto: Hans Bootsma
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In het vaststellen van die territoria zit evenwel altijd een 
zekere mate van onzekerheid. Zo kan een nachtegaal 
binnen zijn territorium verschillende zangplekken 
hebben. Soms neem je dat ook waar: je ziet hem zitten en 
hoort hem zingen, dan vliegt ie weg en zie en hoor je hem 
weer zingen. Duidelijk een exemplaar. Maar soms ook 
doe je in een stuk van het gebied op verschillende dagen 
waarnemingen: gezang op drie verschillende plekken. Dat 
kan dus een en hetzelfde exemplaar zijn, maar natuurlijk 
ook drie verschillende exemplaren die niet tegelijk zingen. 
Soms heb je geluk, zoals een aantal jaren geleden, dan 
hoor je die drie dus op een avond wel tegelijk. Bingo! 
Drie territoria! Hadden we dat geluk niet gehad, dan 
hadden we, gezien de strikte criteria, moeten zeggen 
dat er slechts een zeker territorium was. Met dit soort 
‘tegelijkertijdwaarnemingen’ moet je wat geluk hebben, 
dus mogelijk waren er meer territoria dan de drie (of vier) 
die ik eerder noemde.
 Wel bijzonder was dat er, voor het eerst, maar alleen 
nog in de doortrekperiode, een nachtegaal een tijdje 
domicilie koos nabij het (verlaten) hondentrainingsveld 
in het Jaagpadbos. Dat vonden we leuk, omdat we met 
onze mensenblik uiteraard, al jaren denken en dachten 
dat er ook in het Jaagpadbos -naast de vaste gebieden 
langs de oever en rondom het Wittewievenveld- ook 
in het Jaagpadbos wel geschikte nachtegaalterritoria 
zouden kunnen zijn. Maar ja, mensenogen zijn nog geen 
nachtegalenogen. Mogelijk zetten de waarnemingen van 
vorig jaar toch een nieuwe trend in.
 Maar goed, echt goed is de stand van de nachtegalen 
natuurlijk niet. Dat geldt ook voor de fazanten. In 2010 
hadden we nog twee zekere broedgevallen (vrouwtjes met 
jongen), maar in 2011 beperkte dat zich tot een niet-
zekere melding van een broedgeval. En dat terwijl we nog 
niet zo lang geleden soms wel vijf fazanten tegelijkertijd 
zagen!
 De teruggang van zowel nachtegaal als fazant kan 
zowel dezelfde als verschillende oorzaken hebben, wat 

dat betreft blijft het speculeren. Wat voor beide echter 
wel geldt dat het (bijna) grondbroeders zijn. Ze zullen, 
naar verwachting, dus beide last hebben van de Schotse 
Hooglanders die nu eenmaal, naar hun aard, overal 
waar ze kunnen komen, ook echt rondstruinen. Ook 
zullen ze, eveneens naar verwachting als grondbroeders 
beide last hebben van het toenemend aantal honden in 
De Oeverlanden, zeker ook door hondenuitlaatclubs, 
die naar verluidt eigenlijk alleen maar nog in De 
Oeverlanden terecht kunnen. Aangezien aan de 
Hooglanders weinig valt te doen, is het de mening 
van de vrijwilligers dat het uitlaten van honden in het 
broedseizoen aan banden moet worden gelegd.

Stadsdeel en meer
Het jaar 2011 was het eerste volledige jaar dat we 
als beheervrijwilligers met stadsdeel Nieuw-West te 
maken hadden. En het moet gezegd, dat is ons niet 
slecht bevallen. Sandro Hooft en Frank Hoonhout, de 
stadsdeelgroenmedewerkers met wie wij het meest te 
maken hebben, zijn zeer betrokken bij het beheer en 
behoud van De Oeverlanden. Dat blijkt ook wel uit 
hun inzet om ‘onze’ natuurbeherende zzp’ster, Carla 
Peperkamp, voor zowel 2011 als 2012 te behouden 
als leidster/ondersteunster van de beheervrijwilligers, 
en dat in een tijd van bezuinigingen. Wij zijn hen 
daar dankbaar voor en zien het ook als een blijk van 
waardering voor het werk dat wij als vrijwilligers doen.
Tot slot mogen we wel melden dat de vrijwilligers in 
2011 zo’n 2718 uur aan hun werk in De Oeverlanden 
hebben besteed. Dat is dan wel inclusief houthakken, 
en werk aan de steeds mooier wordende heemtuin, en 
nog zo wat meer, maar het is nog steeds zo’n anderhalve 
voltijdbaan bij het stadsdeel. En daar mogen zij ons dan 
wel weer dankbaar voor zijn. Zo, en dan nu eerst een 
Bavaria (malt).

Rein Cremer

Beheervrijwilligers
Foto: Hans Bootsma
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Het jaar is weer snel voorbij gegaan. Afgelopen winter  
was hevig en streng, slechts enkele weken flinke vorst. 
In het Vondelpark werd -19° gemeten. Een paar dagen 
sneeuw maakte van De Oeverlanden een paradijs.

Het weer is de laatste tijd wat neerslag betreft ook 
aardig van slag: in november 2011 viel slechts 8 mm, 
daarentegen in december 137 mm, wat ik sinds mijn 
waarnemingen (20 jaar) nog niet heb meegemaakt.
Ook het voorjaar van 2012 is erg droog, net zoals in 
2011.
Helaas komen er bijna geen mensen op onze unieke 
excursies meer. Waren het vorig jaar nog 179 excursie-
gangers, dit jaar tot nu toe (maart) nog maar 17. Wat 
hieraan te doen is beste leden?, kom zelf een keer en 
vertel het aan je buren, familie en zo verder.
Ook nam het ledental af. De laatste jaren betaalden 
ongeveer tachtig leden geen contributie meer, niet eens 
slechts minimaal acht euro. Deze leden werden na een 
paar betaalherinneringen uit het ledenbestand gehaald. 
Zelf doe ik mijn uiterste best het ledenbestand op peil 
te houden Afgelopen jaar schreef ik 53 nieuwe leden in.
Ons nieuw educatief centrum De Waterkant bestaat 
nu sinds november 2006. Op het dak staan dertien 
zonnepanelen, wat 10.866 KWh opleverde en 6156 kg 
Co² uitstoot bespaarde.

Jaarverslag Publiciteit
oproep van JanKees van Dijk:Ik zoek dringend een bijrijder voor mijn 

fjordenpaard  odite, voor twee maal 

per week. 

Minimale leeftijd 18 jaar. Odite staat in een manege in Amsterdam 
Zuidoost.  Telefoon 020-6171915, ’s morgens 

voor 9.00 uur of ’s avonds na 21.00 uur.

Afgelopen jaar bezocht ik 
verschillende evenementen over het wel-en-wee van 
het groen, zoals zieke iepen kappen, en zorgde voor 
nieuw te planten bomen (boomridder). Ook bezocht 
ik een bijeenkomst in Velsen tegen het bewind van 
staatssecretaris Bleker, georganiseerd door IVN en 
provincie Noord-Holland, genaamd Natuurlijk samen, 
op weg naar een groen 2012.
Het afgelopen jaar kwamen zo’n 1100 scholieren 
naar de Oeverlanden met stichting Veldstudie. Ik 
ben vrijwel dagelijks tussen 11.00 en 14.00 uur in 
ons bezoekerscentrum  voor inlichtingen omtrent 
kinderfeestjes en dergelijke. Hopende dat u in grote 
getale komt naar de ALV op 19 mei,

JanKees van Dijk, pr-medewerker

Saluut aan de boerderij van Fred Hosselet, aan de 
Meidoornlaan te Badhoevedorp
Nadat hij jarenlang de druk van Schiphol heeft weerstaan, is het 
helaas zover gekomen dat Fred Hosselet zijn boerderij moest 
verkopen. Spoedig zijn alle opstallen gesloopt, tevens de twee 
oorspronkelijke lei-linden die voor het huis stonden en door 
achterwege gebleven snoei, ver erboven uit gegroeid waren.

apoleon gebruikte linden wel voor markering 
of afpaling van bestuursgebieden, op het 
plateau van Margraten staat zo’n opvallende

boom, van 200 jaar. Jammer dat zelfs deze herinnering 
aan de bewoning van deze plek, aan de westzijde van 
de oorspronkelijke Riekerpolder, aan de oever van het 
Haarlemmermeer, uitgegumd is. Fred was niet van het 
kaliber Poot, u weet wel, van Chipshol, die in staat is 
een grootmacht als Schiphol, geruggesteund door het 
rijk, de provincie en de gemeente tegenspel te bieden. 
Hoewel ik geen weet heb van alle details kan wel gesteld 
worden dat door elkaar de bal toespelen van Schiphol en 

Rijkswaterstaat de positie van Fred steeds moeilijker 
werd. Zijn handicap maakte het daarenboven ook 
nog eens onmogelijk de ontwikkeling de goede 
kant op te buigen. Een klein paradijsje, verscholen 
in de oksel van het verkeersplein Badhoevedorp, 
thuishaven van menig scharrelaar in de rafelrand  van 
Amsterdam, is met de grond gelijk gemaakt. Het lijkt 
erop dat het speelterrein wordt van hen die al zoveel 
hebben. De braamsluiper en de bosrietzanger waren 
er kind aan huis, liefhebbers van niet al te aangeharkt 
groen. Het zal even duren vooraleer de nieuwe 
toestand weer gewoon is.

Nico Jansen

N



12

Jaarverslag
Yes! We zijn in 2011 weer begonnen met de Biobende. 
In 2011 hadden we twintig kinderen en in 2012 
zitten we nu op vijftien, dus er kunnen nog een aantal 
kinderen bij. We gaan met de Biobende op zoek naar 
leven in de natuur, of het nu bodemdieren, waterdieren, 
vogels of paddestoelen zijn. We zoeken altijd naar alles 
wat op dat moment leeft. Het meest belangrijk, voor 
mij, is dat de kinderen een leuke tijd hebben en er wat 
van opsteken.
 Helaas moeten we het nu zonder Sabine doen omdat 
ze het te druk heeft met de studie. Nu doen Sonja 
Hoekmeijer en Andrea Friedrich het samen. De eerste 
keer zijn we vogels wezen kijken en ja hoor, direct al 
een groene specht gehoord. Uiteraard hebben we ook 
weer broodjes bij het vuur gebakken en dat was een 
doorslaand succes.
 Zelf ben ik sinds zeven jaar drie dagen per week 
werkzaam op de schooltuinen in Amsterdam-Zuidoost, 
en daarnaast ben ik als zelfstandige natuurdocente 
inzetbaar voor allerlei natuurlessen. Ik heb veel ervaring 
in de naschoolse opvang met het verzorgen van 
natuurclubjes.
Ik vind het zelf heel erg fijn om een keer in de maand op 
de Oeverlanden te mogen zijn. Het is voor mij een heel 
mooie plek en de kinderen hebben er ook veel plezier. 
Ik hoop ook dit jaar op elke keer mooi weer en een fijne 
tijd samen.

Sonja Hoekmeijer 
natuurclub@oeverlanden.nl

De Bio-bende is weer begonnen

Foto links: Broodjes bakken 
om er vervolgens een 
worstje in te steken.
Foto onder: Op pad om 
waterdieren te vangen.

Foto’s:  Sonja Hoekmeijer



Bespiegelingen van een 
levenskunstenaar
Hoe zijn wij hier nou eigenlijk aangekomen is de titel van een 
bijzondere autobiografie van Leon van der Heijden, bekend 
als beheerder-conservateur van begraafplaats Huis te Vraag.
Leon werd in 1938 geboren in ’s-Hertogenbosch en kwam 
na veel omzwervingen in de jaren zestig in Amsterdam terecht, 
waar hij de laatste 25 jaar, samen met zijn vrouw Willemijn, 
op de begraafplaats woont. Toen hij daar in 1987 aankwam 
was alles totaal verwaarloosd. Na jaren werk zag het huis er 
zodanig uit, dat de gemeente plotseling haar eigendomsrecht 
ontdekte en bedacht dat ze wel huur konden vragen. Wie de plek kent weet hoe 
de graven verzorgd worden. Wie het nog niet kent moet eens langsgaan om de plaats te beleven.
Leon heeft het boek in eigen beheer uigegeven. De tekst is geïllustreerd met portretschilderingen van de schrijver en veel 
foto’s die Willemijn maakte. De oplage is 500 ex en bevat 445 pagina’s. Een (ingebonden) boek kost 25 euro.U kunt het 
bestellen bij JanKees van Dijk, pr-medewerker van de Oeverlanden. Hij is vaak in de Waterkant, ook in het weekeinde. 
Voor ’s morgens 9.00 uur en na ’s avonds 21.00 uur is hij bereikbaar op telefoonnummer 020-6171915.

Wie o Wie?

Wij zijn op zoek naar een man of vrouw die zelfstandig in staat is de totstandkoming van de publicaties van de 
vereniging te coördineren. Wij geven jaarlijks 2 Oevers uit en 1 kalender.
De nieuwe medewerker zal naast deze gedrukte publicaties, de uitgifte van jaarlijks 4 tot 6 digitale nieuwsbrieven 
verzorgen.
Hij of zij zal in nauwe samenwerking met het bestuur de productie van deze publicaties coördineren. Daartoe 
zal hij/zij  geregeld (ongeveer eens per twee maanden) de bestuursvergaderingen bijwonen; en zich tevens op de 
hoogte stellen van de werkzaamheden van de beheervrijwilligers en andere personen die activiteiten ontplooien 
op de Oeverlanden. De nieuwe medewerker is iemand die in staat is zelfstandig te plannen, te redigeren en 
contacten te onderhouden met andere medewerkers en de drukker. Soms schrijft zij of hij zelf artikelen.
Gevraagd wordt iemand met aanwijsbare ervaring met de productie van bladen. Bij de Oeverlanden werkt 
iedereen als vrijwilliger. Onkosten worden vergoed.
Wij bieden op onze beurt de gelegenheid veel redactionele ervaring op te doen in een natuur- en 
milieuorganisatie waarbij veel bijzondere betrokken mensen werken, op een van de mooiste stadsranden van 
Amsterdam.
Meer inlichtingen en andere reacties graag schriftelijk naar het bestuur of per e-mail naar bestuur@oeverlanden.nl

Excursie Kijken naar knoppen, maart 2012. Foto’s: Liesbeth Stricker
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Bosplan 2012-2016
Het bosplan is gelardeerd met Engelse termen als 
om aan te tonen dat de samenstellers up to date (bij 
de tijd) zijn. Daardoor maakt het de indruk van een 
reclamefolder. Tevreden wordt geconstateerd dat de 
initiatiefnemers in 1928 een vooruitziende blik hebben 
gehad, door dit voor die tijd stoutmoedige plan te 
doen uitvoeren. Voor veel omwonenden blijft het bos 
een oord van ontspanning en hervinding (recreatie) in 
het drukke stadsgewoel. Dat de drukte in de afgelopen 
tachtig jaar groter is geworden illustreert een 4-tal 
kaartjes met de oprukkende bebouwing rondom het 
bos: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Schiphol en 
Badhoevedorp zijn allemaal opgerukt richting het bos.
 In deze veranderende omgeving moet weer opnieuw 
worden bepaald waar we staan en waar we naar toe 
willen. Het beleid ten aanzien van het natuurbeheer 
wordt steeds meer op ecologische leest geschoeid. 
Waarschijnlijk zijn kostenbesparingen daarbij een 
niet onbelangrijke motivatie. Steeds meer werk wordt 
uitbesteed aan aannemers. Je vraagt je af waarom dan 
ook niet de laatste stap wordt gezet en een particuliere 
beheerorganisatie in het leven wordt geroepen. Voor 
de gemeente Amsterdam is bosexploitatie niet het 
belangrijkste beleidsterrein (core business), en het is 
bekend dat ambtelijke organisatie meestal duur is. 

 Een interessante gedachte is dat op termijn 
de noordelijke Oeverlanden aan het bos worden 
toegevoegd, op het summiere kaartje is het gebied tot 
aan de A4/A10 gearceerd. In 1985 heeft de vereniging 
een dergelijke gedachte gelanceerd met het rapport  De 
kroon op het Amsterdamse Bos. Jammer genoeg wordt 
de blik niet naar het westen gericht om het stuk van de 
Haarlemmermeerpolder tot aan de A9 organisatorisch 
bij het bos te voegen. Nog spijtiger is dat wordt 
voorgesteld een brug te maken aan de monding van 
het Nieuwe Meer teneinde de verbinding met Nieuw-
West te verbeteren. Nu wordt daarin voorzien met de 
veerpont in het seizoen.

Startnotitie  
Stadsdeel Nieuw-West wil zijn bestemmingsplannen 
op orde brengen, omdat de wet daartoe verplicht. 
Elke tien jaar een nieuw plan. Dat brengt een enorme 
hijgerigheid teweeg en onnodige kosten voor gebieden 
waar niet zoveel gebeurt en waar de bestemmingen in 
grote lijnen vastliggen en er niet veel aan veranderd kan 
worden. Een gasstation of een snelweg annex spoorlijn 
verander je niet zomaar. De afname van economische 
groei, waar we waarschijnlijk de komende jaren mee 
te maken hebben, zou misschien ertoe kunnen leiden 
dat bestemmingsplannen weer een wat langere looptijd 

Amsterdamse-Bosplan 2012-2016 en startnotitie 
bestemmingsplan Nieuwe Meer en omgeving
De gemeente Amsterdam en het stadsdeel Nieuw-West 
(ook Amsterdam, maar buiten de Ring) hebben respectievelijk 
een Beleidsplan 2012-2016 voor het Amsterdamse Bos en een 
Startnotitie voor het bestemmingsplan Nieuwe Meer en omgeving 
gepresenteerd. Deze documenten gaan voor een deel over 
hetzelfde gebied, maar hebben van elkaars bestaan geen weet. 
Dat kan voor de bewoner of bezoeker van dit gebied een wat 
verwarrende situatie zijn.

Veld met kaardebol 
Foto: Hans Bootsma



kunnen krijgen. Voor ons gebied relevant is het 
McDonald’s terrein in de Riekerpolder. Thans geldt nog 
de bestemming “agrarisch en veenderij” op basis van het 
herziene Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), maar dreigt 
de bestemming horeca (snelle vette hap) te krijgen met 
vestigingen van LaPlace en McDonald’s. Daar is ie weer!
 Hoewel het bestemmingsplan het gehele voormalige 
Riekerpoldergebied bestrijkt, wordt niets gezegd over 
herstel van de Sloterweg. Algemeen wordt ervaren dat 
het slopen van een groot gedeelte van deze weg een 
ernstige fout is geweest. Juist nu een groot deel van de 
bedrijven die over deze weg gebouwd zijn leeg staan, 
doen zich kansen voor herstel voor. Politici grijp deze 
kansen, het is moeilijk, maar daarvoor zit je toch in de 
politiek.
 Her en der komen we in de startnotitie het SADC 
(Schiphol Area Development Company) tegen, een 
samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, 
Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en 
Schiphol. Deze weinig democratische organisatie, die 
zichzelf heeft overleefd, zou beter opgeheven kunnen 
worden en niet langer ondoorzichtig de ruimtelijke 
ordening in onze omgeving beïnvloeden. 

Samenvatting en conclusies
Er liggen ambitieuze plannen, waarop we moeten 
proberen onze invloed uit te oefenen om nadelige 
ontwikkelingen tegen te gaan en de koers te richten 
zoals we die zouden wensen. Dat valt niet mee, al denk 
ik dat door het ontbreken van geld bij de overheid veel 
plannen weer onder in de lade verdwijnen. Vroeg of laat 
komen ze er weer uit, dat vergt aandacht van de dan 
actieve mensen.
 Zoals eerder bij het Bosplan, komt ook in deze start-
notitie de brugverbinding over het Nieuwe Meer aan 
de orde. Het relatieve isolement van de landtong met 
de Rijksmagazijnen en het noordwestelijke deel van het 
Amsterdamse Bos, zou dan doorbroken worden. In de 
tijd dat mensen over het water willen, varen er ponten, 
laat er de rest van het jaar rust heersen.
 Ik heb slechts in zeer kort bestek wat uitgelicht. 
Voor degenen die de plannen volledig willen lezen, zie 
onderstaande linken.

Nico Jansen 

http://www.raadsinformatienieuwwest.nl/
Vergaderingen/Raadscommissie-A/2012/4-april/19:00/
Startnotitie-bestemmingsplan-Nieuwe-Meer-e.o..-
--presentatie/startnotitie-bplan-Nieuwe-Meer-e-o-
def-21-2-2012.pdf
www.amsterdamsebos.nl/publish/pages/20100/03_2_
bosplan_2012-2016_-_def_30_november_2011.pdf

Zwammen
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Dode aalscholver in de sneeuw 
Foto: Nico Jansen

Amsterdamse Bos
 aan de overkant. 

Foto Gerard Molewijk



Het Schinkelbad
Op 27 juli 1918 schreef de krant Het Volk dat het in de stad treurig was gesteld met de mogelijkheid de 
zo nodige en nuttige zwemkunst te beoefenen. Weliswaar waren daar de overdekte zwembassins aan 
de Hobbemastraat en Heiligeweg, maar die waren duur en voor de arbeider onbereikbaar. Van de 
twee open baden was er één gesloten wegens de ‘minderwaardigheid’ van het water en  de ander 
lag aan de De Ruyterkade in het Y.  Om bovenstaande redenen was er een nieuwe zweminrichting 
gebouwd dicht bij de Nieuwe Meer zodat men niet zijn bundeltje kleren aan het Jaagpad moest leggen 
of ergens bij een weiland. Vanaf 1917 was het bad alleen toegankelijk voor jongens en mannen. Pas 
in 1923 konden ook meisjes en vrouwen terecht. Het zwemwater was gewoon het oppervlaktewater. 
Het  houten zwembad lag op de plaats waar De Schinkel in de Nieuwe Meer overging en heden ten 
dage de cluster woonschepen bij het IJsbaanpad.  De nieuwe plaats lag wel ver van de stad maar dat 
zou beter worden met het volbouwen van uitbreiding Zuid. Behalve de gelegenheid tot zwemmen was 
het zeer belangrijk dat men zwemles kon krijgen. Iedere zomer verdronken er  tientallen kinderen. De 
toegang van de Amstelveenseweg liep via een extreem hoge houten brug over de gewezen spoorlijn 
naar Aalsmeer (nu Museumtramlijn). Kinderen kregen zwemles voor drie cent per keer. Op 31 mei 1937 
werd het bad gedeeltelijk door brand verwoest en een paar dagen later als noodoplossing gedeeltelijk 
weer opengesteld. De verplaatsing  daarna van de sluis aan de Overtoom naar de huidige plaats bracht 
het zwemwater binnen de stadsboezem en kon daardoor niet meer gebruikt worden. Al-met-al heeft 
het zwembad twintig jaar bestaan, waaraan één generatie Amsterdammers goede herinneringen heeft 
overgehouden en waar zelfs relaties uit zijn voortgekomen.
Op bovenstaande luchtfoto uit 1925 zijn het mannen-, vrouwen en oefenbad te zien. De jachthaven op 
de voorgrond is een smalle sloot langs het IJsbaanpad geworden. De sportvelden zijn er nog. Bovenaan 
in de wat rommelige bebouwing is de nieuwbouw van de Generaal Vetterstraat te herkennen. Rechts 
daarvan het Spijtellaantje, de sloot erachter met het eerste bruggetje over het Jaagpad (nu verdwenen) 
en de weilanden achter Huis te Vraag.  Op de Schinkel zeilt een vrachttjalk richting Overtoomse sluis. 

Henk Smit


