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In 2015 is het bestuur van het Landschapsfonds een keer bijeen 
geweest. 

Geconstateerd is dat de inkomsten van het Landschapsfonds 
wederom lager waren dan het jaar daarvoor en dat er ook geen zicht 
is op verbetering. Dit gezien de lage rentestand maar ook vanwege de 
rol van de Rabobank die niet meer actief met haar streekrekening wil 
opereren. 

In het bestuur is discussie gevoerd over hoe nu verder. Gezocht is 
naar samenwerking met Amstelveen fonds. In 2016 is hiermee ook 
bij verschillende projecten  tot gezamenlijke bijdragen gekomen. 

Gezien de potentiele beschikbare inzet van de bestuursleden kan er 
niet op grote schaal naar nieuwe partners en nieuwe fondsvormen 
worden gezocht. In 2017 zal een besluit genomen worden in 
hoeverre er energie in de voortzetting van het fonds in welke vorm 
dan ook , moeten worden genomen. 

In het bestuur is afscheid genomen van Marc de vries, die tot eind 
december verbonden was met de Rabobank en op titel daarvan ook 
adviseur was bij het Landschapsfonds. Wij danken Marc voor zijn 
inbreng. 

 

Er zijn verschillende aanvragen in behandeling genomen en 
gehonoreerd 

a) de boerderijeducatie is wederom gehonoreerd al is de vraag in 
2016 wat teruggelopen  wellicht mede vanwege de eigen 
bijdrage. 

b) aanvraag 10de Amstellanddag. Dit is een groot succes geweest. 
Op de website www.beschermersamstelland.nl staat een 
uitvoerige rapportage. Voor 2017 wordt gekeken naar een 
meer bescheiden opzet. 

c) Aanvraag ANV voor het ontwikkelen van streekproducten 
mede ten behoeve van een natuur inclusief weidebeheer. Dit 
project is nog in ontwikkeling. 

d) ondernemersplatform. er is veel energie gestoken in het 
vormgeven van een platform van ondernemers. branding van 

http://www.beschermersamstelland.nl/


Amstelland , en ook het zoeken naar arrangementen is volop 
gaande. Eind 2016 heeft de werkgroep, vallend onder SBA 
gemeld zelfstandig verder te willen gaan als 
ondernemersvereniging Amstelgoed gericht op Amstelland als 
geheel. Eind 2016 is dit nog in oprichting. Over de nog 
resterende middelen voor de ondersteuning van het 
ondernemersplatform, zal een besluit moeten worden 
genomen door beide besturen. 

 

 

 


