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1. Bestuur 
De wens om te werken met een onafhankelijke voorzitter is met de keuze 
voor Walter Kooy als nieuwe voorzitter, gerealiseerd. Walter was directeur 
van het Nationaal Groenfonds en had voorheen verschillende functies bij 

diverse ministeries. Renske Peters heeft de functie van secretaris/ 
penningmeester ingenomen. Bij de Kamer van Koophandel is dit 

doorgevoerd. 
 

Naast een nieuwe voorzitter is ook als nieuw lid toegetreden de heer M.G.P. 
De Vries, werkzaam bij de Rabobank Amstel en Vecht. De heer de Vries is 

aangesteld  vanwege zijn kennis maar is niet de belangenbehartiger van de 
Rabobank. 

 

De statuten zijn vervolgens in een proces van aanpassing terecht gekomen. 
De aanpassingen konden eind 2014 nog niet worden afgerond. 
Het Bestuur is in 2014 driemaal bijeen geweest. 
 

2. Toekomstvisie 
Op de vergaderingen is de rol van het Landschapsfonds aan de orde geweest 
en een visie voor de toekomst.  
De financiële situatie van het landelijk gebied heeft te maken met sterk 

teruglopende overheidssubsidies en een veranderend landbouwbeleid. 
 

Het Landschapsfonds is de beheerder van het fonds met tot nu toe als enige 
bron de streekrekening van de Rabobank. Gediscussieerd is over de 

mogelijkheden van bredere fondsvorming in de toekomst naast de 
inkomsten van de streekrekening. Daarbij moet rekening gehouden worden 

met andere partijen die in eenzelfde vijver vissen. 
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Als strategie is gekozen om : 

1. met de streekrekening-eigenaren in contact te komen. Zij staan nu 

een deel van hun rente af aan de streekrekening/landschapsfonds. 
Over de besteding en mogelijkheden die Amstelland biedt is met deze  

bedrijven  tot nu toe geen contact geweest. Dit als gevolg van het feit 
dat de Rabobank de contacthouder is en toestemming moet vragen of 

een dergelijk contact gewenst is. 
2. via de Rabobank is contact gezocht maar heeft tot nu toe nog niet de 

gewenste contacten opgeleverd. 
 

3. met bedrijven uit de omgeving in contact te komen zoals de bedrijven 

in Zuidoost waar ook een RABO vestiging onder meer is. Het doel 
hiervan is met elkaar in gesprek te komen wat Amstelland voor een 
bedrijf kan betekenen. 

 

4. contacten met Zuid-as bedrijven en Amstelveen 
 

5. contact met regio Schiphol. 
 

Een andere belangrijke ontwikkeling is de in 2014 sterk teruglopende 
inkomsten van het Landschapsfonds. Dit alles heeft te maken met de 

economische situatie van de bedrijven en de doorgaande verlaging van de 
rente. 

Dit betekent dat de bijdrage  van de renteopbrengsten van de bedrijven, het 

groenfonds en de Rabobank op 1 januari 2014 euro  23.670,71 was, terwijl 
dat op 1 januari 2013 nog euro 46.081,73 was. Een aanzienlijke 
achteruitgang. 
Deze situatie gaf eveneens discussie over de wijze waarop de toekenning 

van projecten moet plaats vinden. In 2014 was er voor de goedgekeurde 
aanvragen nog voldoende saldo aanwezig en zijn de criteria niet gewijzigd. 
 
Opvallend is de positieve belangstelling vanuit andere gebieden om te horen 

over de ervaringen in Amstelland. Vanuit Amstelland werd een door 
Landschapsbeheer Nederland georganiseerde dag over streekinitiatieven 

bezocht. 
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3. Projecten 
Op basis van de beschikbare middelen zijn de volgende projecten in 2014 
toegekend en een aantal projecten die eerder waren toegekend afgerond. 

 
Afronding van verplichtingen 2013: 

Boerenhekken en Picknicktafels. Een verslag werd ingediend . 
Tien boerenlandhekken werden geplaatst , en vijf picknicktafels. 

 

Het Amstellandfonds heeft bijgedragen aan een mooier, vitaler en beter 

beleefbaar maken van Amstelland. Recent is een project afgesloten waarbij 
stichting Beschermers Amstelland in goed overleg met de betrokken boeren 

ervoor heeft gezorgd, dat op 10 mooie zichtlocaties verspreid over de 
polders in Amstelland nu een fraaie houten boerenlandhek staat.  

Het laatste en tiende hek werd geplaatst aan de Middenweg in de 
Bovenkerkerpolder. 

 
Project Vogelrijk/ weidevogelbeheer is in 2014 wederom een succes 

geweest. Een verslag is ingediend. Het gevoerde weidevogelbeheer door de 
boeren werpt zijn vruchten af in het aantal toegenomen weidevogels.  

Ook hebben zich meer boeren aangesloten om mee te doen met het beheer. 
Voor een aanvullende inrichting is een kleine ondersteuning toegekend. 

Voor burgers worden er zogeheten poldersafari's georganiseerd om onder 
leiding van een deskundige uitleg te krijgen over het weidevogelbeheer en 
vogels te kijken. 
 

Amstellanddag 
De achtste Amstellanddag was wederom een succes. Vele bezoekers maar 
ook veel deelnemers. De Amstellanddag groeit uit tot een niet meer weg te 
denken event. Een verslag is ingediend. 

 

Boerderij educatie 
Voor de educatieprogramma's Amstelland werden op drie boerderijen 

scholen ontvangen. Ook hierover is separaat een verslag ontvangen. De 
scholen leveren zelf ook een bijdrage. 

 
Ondernemersplatform 

Het initiatief dat in 2014 is gestart om samen met de ondernemers meer 
bekendheid aan Amstelland en haar producten te geven , heeft geleid tot 

een toekenning van het Groengebied Amstelland als van Het 
Landschapsfonds om ondersteuning aan de bouw van een website en het 
beheer ervan te geven en aan de verdere promoting van het gebied. De 
website is inmiddels in de lucht onder de naam www.ontdekamstelland.nl . 
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Het aantal deelnemers is groeiende en wordt 
actief content geleverd om een actuele agenda aan te bieden. Het platform 
heeft nog geen zelfstandige status maar wordt ondersteund door SBA. Het 

doel is dat de ondernemers zelfstandig de website gaan onderhouden. De 
realisatie gebeurt stap voor stap. 

De helft van het gevraagde bedrag uit het Amstellandfonds werd toegekend 
waarbij de andere helft  gereserveerd blijft in 2015 en waarvoor separaat 

een aanvraag moet worden ingediend. 
 

Herstel Keerlus Wester-Amstel 
Het project "herstel Keerlus" is in 2014 aangevraagd en zal begin 2015 
geheel zijn afgerond. Op de buitenplaats is hiermee weer een deel van het 

herstel van het inrichtingsplan gerealiseerd. 
 
 
 

Wandelkade in de Middelpolder 
Door Landschap Noord-Holland is een wandelkade in de Middelpolder 

aangelegd. mede met steun van het Landschapsfonds . Het project is 
afgerond en uitgevoerd. Een verslag is geleverd. 

 
Ondersteuning verbrede landbouw 

Het bedrag dat in 2014 is toegekend is slechts zeer beperkt benut. Het 
bestuur heeft besloten dat het bedrag mee genomen mag worden naar 

2015. 

 
Het Landschapsfonds heeft professionele ondersteuning voor de 
administratie. Hiertoe is op contract basis in 2014 nieuwe ondersteuning 
ingehuurd. 
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4. Financieel Jaarverslag 2014 Landschapsfonds Amstelland 
 
 

Saldo streekrekening RABO bank op 1-1-2014          € 80.259,25 
 

INKOMSTEN 
Hiertoe is bijgedragen door:         

Rabobank                                                              €  16.131,71                        
Groenfonds                                                            €    1.840,00  

Renteopbrengsten bedrijven                                    €    5.699,00 
Totale bijdrage                                                       €  23.670,71 
 

UITGAVEN 
Lopende verplichtingen 2013 afgerond 2014 
Boerenhekken                                                        €  15.179,45 
Picknicktafels                                                         €    5.000,00 

 
Nieuwe verplichtingen 2014 en afgerond in 2014 
Vogelrijk/weidevogelbeheer                                     €  11.646,00 
graven dampalen                                                    €      377,52 

Amstellanddag                                                        € 10.000,00 
Boerderij educatie                                                   €    1.000,00 

Wandelkade                                                            €   1.925,00                   
 

Ondersteuning secretariaat                                      €    1.252,35                             

Hosting                                                                  €         27,23 
Locatiehuur                                                            €         41,50 
     
Saldo RABO bank 31-12-2014                                            € 34.221,60 

 
 
 
LOPENDE VERPLICHTINGEN 2014 NAAR 2015 

Ondernemersplatform                                               €   5.000,00 
Ondersteuning verbrede landbouw                             €   2.700,00 
Keerlus Wester-Amstel                                              €   3.750,00        
 
 


