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Jaarverslag Landschapsfonds 2015 
 
Bestuur 
In 2015 heeft er geen wijziging in de samenstelling plaatsgevonden. 
De statuten zijn in 2015 aangepast zowel qua doelstelling, meer op het beheer van het fonds 
gericht als qua mogelijke samenstelling. 
Het bestuur is in 2015 twee keer bijeen geweest. 
 
Toekomst Landschapsfonds 
Op beide vergaderingen is de toekomst van het Landschapsfonds aan de orde geweest  
Het landelijk gebied heeft te maken met sterk teruglopende overheidssubsidies en een 
veranderend landbouwbeleid. De omstandigheden zijn sterk gewijzigd. 
 
Het Landschapsfonds Amstelland is de beheerder van het fonds met tot nu toe als enige 
grote bron de Streekrekening van de RABO bank en renteafdrachten van het Groenfonds in 
verband met het project Mooi Amstelland.  
Gediscussieerd is over de mogelijkheden van bredere fondsvorming in de toekomst naast de 
ontwikkelingen van de streekrekening. Rekening dienst gehouden te worden met andere 
partijen die in eenzelfde vijver vissen. 
 
Als strategie was in 2014 gekozen om:  
1) met de streekrekeningeigenaren in contact te komen.  
2) 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. 
3) contacten met Zuidas bedrijven en Amstelveen 
4) contacten met regio Schiphol . 
 
Mede door de discussie intern bij de RABObank over de toekomst van de streekrekening is 
de strategie in 2015 niet verder uitgevoerd.  Door de RABObank wordt ingezet op een 
afbouw. ook is het vanwege de privacy moeilijk om als Landschapsfonds direct in contact te 
komen met de rekekinghouders. 
Daarnaast was er ook gebrek aan tijd bij de bestuurders om een verdere grondige 
verkenning op te zetten bij andere bronnen. 
 
Een andere belangrijke ontwikkeling zijn de al eerder in 2014 sterk teruglopende inkomsten 
van het Landschapsfonds. Dit heeft te maken met de economische situatie van de bedrijven 
en de doorgaande constante 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. In 2015 is dit nog verder teruggelopen naar € 10.029,24 

Een nieuwe partner waar in 2014 mee werd kennis gemaakt is het Amstelveenfonds dat 
breder van opzet is maar ook de relatie met het groen in de omgeving wil verstevigen. We 
hebben verkend hoe we elkaar kunnen versterken. 
Tot een gezamenlijk optrekken kwam het bij het leveren van een bijdrage voor de cursus 
Gastheer van het landschap. 
 
Bovenstaande ontwikkelingen geven aan dat in 2016/2017 een duidelijke keuze gemaakt zal 
moeten worden over een vervolg van het landschapsfonds . 
 
 
 
  



Stichting Landschap Amstelland  
Postbus 146 
1190 AC Ouderkerk aan de Amstel   
 

2 
 

Fondsuitgaven 
Er is  in 2015 wederom gekozen de aangevraagde projecten die voor subsidie in aanmerking 
willen komen te behandelen maar geen actieve werving in te zetten naar nieuwe projecten. 
In 2015 was er voor de goedgekeurde aanvragen nog voldoende saldo aanwezig en zijn de 
criteria niet gewijzigd. 
 
Projecten 
Op basis van de beschikbare middelen zijn de volgende projecten in 2014 toegekend en is 
een aantal projecten, die eerder waren toegekend ,afgerond. 
 
 
Afronding van verplichtingen 2015 
 
Project Vogelrijk/ weidevogelbeheer 
Dit project is in 2015 wederom een succes geweest. Een verslag is ingediend. Het gevoerde 
weidevogelbeheer door de boeren werpt zijn vruchten af in het aantal toegenomen 
weidevogels. Amstelland behoort met zijn grutto populatie tot de beste gebieden. 
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. 
Voor 2016 zal een nieuw systeem ingevoerd zijn om weidevogelbeheer te ondersteunen. 
Hiertoe worden collectieven opgezet. De ondersteuning vanuit het Landschapsfonds kan dan 
worden afgebouwd 
 
Amstellanddag 
De 9e 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 seperaat 
ingediend. 
 
 
Ondernemersplatform 
Het initiatief dat in 2014 is gestart om samen met de ondernemers meer bekendheid aan 
Amstelland en haar produkten te geven , heeft geleid tot een toekenning van het 
Groengebied Amstelland en van Het Landschapsfonds. Een eerste tranche is gegeven om 
ondersteuning  te bieden aan de bouw van een website en het beheer naast promoting van 
het gebied. De website is inmiddels in de lucht onder de naam www.ontdekamstelland.nl . 
Het platform heeft nog geen zelfstandige status maar vormt nog een werkgroep onder SBA.  
Het doel is dat de ondernemers zelfstandig de website gaan onderhouden en zich als 
ondernemers organiseren. De realisatie gebeurt stap voor stap. 
De tweede helft van het gevraagde bedrag uit het Amstellandfonds is gereserveerd maar 
dient seperaat te worden ingediend en goedgekeurd. 
Door de ondernemers is in 2015 met steun van het Cooperatief Fonds van de Rabobank een 
bijeenkomst gehouden over de voorbereiding van Amstelland op toenemend toerisme dat 
vanuit Amsterdam wordt gestimuleerd.  
 
 
Wester-Amstel 
Het project "herstel Keerlus" is in 2014 aangevraagd en is begin 2015 geheel afgerond. Op 
de buitenplaats is hiermee weer een deel van het herstel van het inrichtingsplan 
gerealiseerd. 
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Ondersteuning verbrede landbouw 
Het bedrag dat in 2014 is toegekend is slechts beperkt benut. Het bestuur heeft besloten dat 
het bedrag meegenomen mag worden naar 2015. In 2015 heeft advisering plaatsgevonden 
over verbrede landbouw. 
 
 
FINANCIEEL OVERZICHT LANDSCHAPSFONDS  2015 

 

Saldo Rabobank per 1 januari 2015              € 45.037,47 

Saldo Rabobank  per 31 december 2015:    € 17.532,68 

 

Uitgaven: €27.504,79 

 

Uitgaven sinds 1 januari 2015 

 

Afhandeling Keerlus (2014)        € 3.750,00 

verbrede landbouw (2014)         €   816,75 

Verbrede landbouw dec 2015    €    453,75 

Ondernemersplatform                  € 5.000,00 

Amstellanddag 2015                     € 9.000,00 

Weidevogelbeheer                         € 6.646,00 

Ondersteuning adm                       € 1.332,26 

easy hosting/Antz                          €      69,03                                            

notaris                                              €    427,00 

bloemen                                          €       10,00 

 

Nog verplicht/gereserveerd voor 2016 

-boerderijeducatie                   € 1.125,00 

-ondernemersplatform 2e tranche      € 5.000,00 


