
Stichting Landschap Amstelland 
Postbus 146 
1190 AC Ouderkerk aan de Amstel 

www.landschapamstelland.nl 
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In juli 2013 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Kees van Tilburg, tot 
dan ook voorzitter Stichting Beschermers Amstelland, heeft zijn taak 
overgedragen aan Renske Peters, huidige voorzitter Stichting Beschermers 
Amstelland. 

In het Bestuur is de wens uitgesproken te werken met een nieuwe 
onafhankelijke voorzitter. In 2013 zijn kandidaten gepolst.  

De Coöperatie Landschap Amstelland U.A.is met algehele instemming opgeheven. 
Dit betekent dat de Stichting Landschap Amstelland de beheerder is geworden 
van het landschapsfonds. 

De statuten zullen van de stichting in 2014 worden aangepast aan de nieuwe 
situatie. 

De Stichting Landschap Amstelland is eind 2013 haar verplichtingen nagekomen 
aan de fiscus om een ANBI status te behouden. Er is een website ingericht en de 
daartoe gevraagde gegevens zijn hier op gezet. Het Landschapsfonds is te vinden 
onder www.landschapamstelland.nl  

In 2013 zijn verschillende projecten afgerond. Een succesvol project is Vogelrijk 
waar aan verschillende boeren van de Agrarische Natuurvereniging Amstel,  een 
beheervergoeding is gegeven in ruil voor het verhogen van het waterpeil ten 
gunste van de weidevogelstand. 

Door het Landschapsfonds zijn ten behoeve  van het stimuleren tot verbreding 
van activiteiten middelen verstrekt. Verschillende boeren hebben hier gebruik 
van gemaakt zodat gemakkelijker vergunningen verkregen konden worden voor 
nieuwe activiteiten. 

De open dag van de Stichting Beschermers Amstelland is ook dit jaar 
ondersteund en heeft tot een zeer succesvolle dag geleid met veel bezoekers uit 
Amsterdam en Amstelveen en Ouderkerk . Er was sprake van een toenemend 
aantal deelnemers die hun bedrijf/organisatie openstelden voor die dag. 

Er is een aantal projecten gestart, waarvan het plaatsen van boerenlandhekken 
en picknickbanken. De projecten worden in 2014 afgerond.  

Vanuit de Stichting Landschap Amstelland is er deelgenomen aan een 
Streekfondsendag, georganiseerd door de 12 Landschappen en 
Landschapsbeheer Nederland. Renske Peters heeft een inleiding verzorgd voor 
een van de communities of practices. 

Met de Rabobank zijn de contacten verstevigd. 

Renske Peters, voorzitter 

http://www.landschapamstelland.nl/
http://www.landschapamstelland.nl/


Stichting Landschap Amstelland 
Postbus 146 
1190 AC Ouderkerk aan de Amstel 

www.landschapamstelland.nl 
 
 

Saldo op de streekrekening op 1-1-2013  € 41.690,17 

 

Inkomsten in 2013 

- Door Rabobank bijgedragen € 27.268,30 
- Nationaal Groenfonds € 6.138,50 
- Overige rentes: € 12.674,93 

  

Totale inkomsten 2013:  € 46.081,73 

 

Uitgaven in 2013 

- afvoer banden € 500,00 
- geometius €  2.130,22 
- dak C. Hogenhout € 2.500,00 
- bijdrage boerderijcamping 1.000,00 
- Beschermers Amstelland Amstellanddag € 10.000,00 
- Boerderij educatie € 600,00 
- Peilverhoging project Vogelrijk totaal rond € 8.390,00 
- Vertaalwerkzaamheden QR routes € 1.500,00 
- Bijdrage schilderij Wolfgerus van Aemstel € 750,00 
- QR paaltjes controleren € 242,00 
- Verbrede landbouwondersteuning € 2.699,81 
- Secretariële ondersteuning en website € 871,21 

Totale uitgaven in 2013: € 31.183,24 

 

Saldo 31 december 2013  € 56.588,66 

 

http://www.landschapamstelland.nl/

