
Jaarverslag van het bestuur 
 
[Ook voor de komende Algemene Ledenvergadering presenteert het bestuur de werkzaamheden 
en activiteiten van de afgelopen periode. Deze [Oever] bevat de jaarverslagen van de vrijwilligers, 
de PR, de penningmeester en het bestuur. De notulen en de jaarcijfers zullen na goedkeuring op de 
website worden geplaatst.] 
  
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
De ALV 2018 vond plaats op zaterdag 19 mei. In de zittingsperiode 2018-2019 hadden de volgende 
leden zitting in het bestuur: 
Liesbeth Stricker, voorzitter  
Ruud Jansen, penningmeester 
Nico Jansen, lid 
 
Bestuursactiviteiten 
Het bestuur vergadert eenmaal per zes-acht weken. De ervaringen die de vereniging nu enkele jaren 
heeft met PostNL zijn prima. De [Oever] en de kalender worden binnen de afgesproken termijn bij de 
leden bezorgd. 

Jack Groen (PR) woont regelmatig de bestuursvergaderingen bij. Jack verzorgt de 
persberichten voor [Westerpost], [De Echo], [Het Parool] en het Amsterdam-katern van de [NRC]. 
Ben Bolscher (webmaster) en Onno-Sven Tromp (redacteur [Oever]) wonen uit hoofde van hun 
functie incidenteel de bestuursvergaderingen bij. 
 
[Koers 2015 en Amsterdamse Bos] 
‘Een nieuw bestuur brengt een nieuwe wind’ is zeker van toepassing op het Amsterdamse college. In 
oktober heeft het bestuur samen met vertegenwoordigers van tuinpark Ons Buiten en de 
kunstenaarscomplexen Nieuw en Meer en Rijkshemelvaartdienst een gesprek gehad met Marieke 
van Doorninck, wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid namens GroenLinks. Dit naar 
aanleiding van onze brandbrief waarin wij ons ongenoegen kenbaar hadden gemaakt over de gang 
van zaken rond de gebiedsuitwerking Groot Amsterdamse Bos (GAB) en onze betrokkenheid daarbij. 
De gebruikers van het gebied werden niet betrokken bij het onderwerp Natuur, een van de vier 
pijlers van de gebiedsuitwerking. Tijdens dat gesprek gaf de wethouder aan dat de rapportage GAB 
even in de lade werd gelegd. 

In december ontvingen we een schriftelijke reactie van de wethouder waarin zij aankondigde 
dat er in de komende maanden wordt gestart met het opstellen van een Omgevingsvisie Amsterdam 
2050. De kwaliteit van de groene scheggen van de stad zal ook uitgebreid aan de orde komen in de 
op te stellen Groenvisie en in een Verkenning, die zich specifiek richt op de groene scheggen. Zij gaf 
ook aan dat bij dit proces een uitgebreide consultatie zal plaatsvinden. Wij blijven het proces kritisch 
volgen. 
 
[Mountain Bike Trail (MBT)] 
In april 2017 werd de vrijwilligersploeg benaderd om een rondje door het natuurgebied te lopen en 
daarbij aan te geven wat de meest kwetsbare plekken waren. De reden was dat er een MBT zou 
worden aangelegd door de Oeverlanden, die zou aansluiten op de MBT binnen het sportpark Sloten. 
Na een verzoek tot opheldering werd ons gemeld dat de vereniging een uitnodiging zou ontvangen 
voor de informatieavond van de stadsdeelcommissie in september 2017. Helaas werd deze 
toezegging vergeten en het bleef daarna zo lang stil dat wij vermoedden dat de MBT niet door zou 
gaan. Dat bleek niet te kloppen, want in de zomer van 2018 werden we uitgenodigd voor een 
informatiesessie. Daaruit bleek dat wij geen inspraak zouden krijgen, omdat er volgens de 
projectleider geen vergunning nodig was voor de aanleg van de MBT. Daarna ging het snel. De 



projectleider gaf aan opdracht te hebben gegeven om half september te starten met de 
werkzaamheden. Enkele dagen voor de start werd er een informatieavond georganiseerd voor 
belanghebbenden. 

Wij waren van mening waren dat er wel degelijk een vergunning nodig was, omdat de aanleg 
van een MBT strijdig was met het vigerende bestemmingsplan. Daarom hebben wij samen met 
tuinpark Ons Buiten en de kunstenaarskolonie Nieuw en Meer ingesproken bij zowel het stadsdeel 
Nieuw-West als de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente. Het gevolg daarvan was dat de 
activiteiten voorlopig werden stilgelegd, zodat een en ander kon worden uitgezocht. Inmiddels is 
gebleken dat er wel degelijk een omgevingsvergunning voor de aanleg nodig is en dat de wethouder 
heeft besloten de aanleg definitief af te blazen en dit besluit aan de commissie voor te leggen.  
 
Financiën 
Zoals bekend ontvangt onze vereniging sinds 2017 geen subsidie meer voor het werk van de 
beheervrijwilligers. In 2018 hebben we nog een kleine subsidie kunnen krijgen uit ‘Groen in de buurt’ 
als ondersteuning van de excursies, de natuurwerkdag en cadeaubonnen voor vrijwilligers en 
excursieleiders. Een gelijke aanvraag voor 2019 is inmiddels afgewezen, omdat deze 
subsidiemogelijkheid met terugwerkende kracht eind 2018 is stopgezet. De gemeente gaf half 
februari aan dat vanaf 1 maart nieuwe mogelijkheden tot subsidie op haar website zouden worden 
geplaatst. 

In deze [Oever] treft u het financieel jaarverslag van de hand van Ruud Jansen aan. Hierin is 
naast de besteding van de contributies ook de besteding van de kleine subsidie verwerkt. Daarnaast 
treft u de begroting 2019 aan. 
 
Leden 
Aan het eind van 2018 blijkt dat er kleine wijzigingen in het ledenbestand hebben plaatsgevonden. 
Vorig jaar hebben zestien leden opgezegd, voornamelijk omdat ze naar elders zijn verhuisd, en er zijn 
vijf leden overleden. In 2018 zijn er 19 nieuwe aanmeldingen geregistreerd. Het huidige aantal 
betalende leden is 676. 
 
Beheer 
Hoewel de subsidie voor de beheervrijwilligers is gestopt en er dus geen kleine uurvergoeding voor 
kleding en schoeisel kan worden gegeven, blijkt dat het aantal vrijwilligers het afgelopen jaar is 
toegenomen. Dit uiteraard tot grote tevredenheid van Carla Peperkamp en Rein Cremer, de 
begeleiders, die zoals vanouds weer voor de onmisbare ondersteuning en (bege)leiding zorgden. 
Ondanks het wegvallen van de subsidie blijven de meeste beheervrijwilligers zich inzetten voor het 
behoud van de natuur in de Oeverlanden, waarvoor natuurlijk onze waardering en dank. 

De activiteiten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd worden elders in dit blad beschreven 
door Rein Cremer. 
 
Natuurclub 
In 2018 was er helaas geen natuurclub BioBende. Het is moeilijk om professionele begeleiding aan te 
trekken. In het verleden konden we een beroep doen op de contacten van Geert van Griethuysen 
van de Stichting Veldstudie, waaronder zijn contacten bij de Hogeschool van Amsterdam. Sinds de 
pensionering van Geert is die mogelijkheid er niet meer. Wij blijven zoeken en alle tips en ideeën zijn 
welkom. 
 
Excursies 
In 2018 heeft de vereniging acht excursies georganiseerd. Deze vonden in het weekend plaats. Het 
blijkt dat de excursies meer bezoekers trekken dan in voorgaande jaren. Aantallen deelnemers van 
vijfentwintig en meer zijn geen uitzondering meer. Een van de redenen zullen de persberichten van 



Jack Groen zijn. Zo staan de excursies nu ook vermeld in de zaterdagse bijlage Amsterdam van de 
[NRC]. 

Natuurlijk werd er ook weer een landelijke natuurwerkdag onder leiding van Carla 
Peperkamp en Rein Cremer georganiseerd. Deze natuurwerkdag op de eerste zaterdag van 
november wordt nog steeds erg druk bezocht. Bij de lunch telden wij dertig deelnemers.  
 
Educatie 
Onze vereniging heeft het afgelopen jaar weer samengewerkt met de Stichting Veldstudie om de 
natuur- en milieueducatielessen aan Amsterdamse scholen tot een succes te maken. Namens de 
Stichting Veldstudie was Paul Kamsteeg de contactpersoon voor de scholen en hij organiseerde ook 
de lessen. Dit jaar hebben ongeveer negenhonderd kinderen gedurende zestig dagdelen 
deelgenomen.  
 
Heem Locaties 
In augustus werden Stichting Veldstudie en onze vereniging benaderd door Heem Locaties. Deze 
organisatie verhuurt vergaderruimtes in huisjes gelegen in natuurgebieden. De huisjes zijn eigendom 
van de gemeenten Amsterdam of Amstelveen. Zo verhuren ze ruimtes in het Amsterdamse Bos en 
het Jac. P. Thijssepark. Hun oog was gevallen op onze ruimte De Waterkant, omdat ze hadden 
begrepen dat De Waterkant in de wintermaanden en tijdens vakanties op weekdagen niet wordt 
gebruikt. Wij zagen er wel het voordeel van in, omdat de ruimte dan intensiever wordt gebruikt. Na 
overleg met stadsdeel Nieuw-West en wat aanpassingen van het interieur is Heem Locaties in 
oktober gestart met de verhuur van de bovenverdieping. Een van de voorwaarden is dat de Stichting 
Veldstudie en onze vereniging altijd voorrang hebben bij het gebruik van de ruimte. Ook staat Heem 
Locaties een deel van de huurpenningen af aan ons. 
 
Zuidasdok 
Zuidasdok is een project van de gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Zuidas te 
verbeteren. De komende jaren zullen wij daar in de Oeverlanden zeker wat van merken. Zo wordt de 
A10 Zuid verbreed en dat is al te zien aan de vele kapwerkzaamheden in het talud van de A10. Als 
vereniging zien wij de noodzaak van deze werkzaamheden in. Waar we als vereniging moeite mee 
hebben is de kap van de bomen langs de Oude Haagseweg om daar een parkeerterrein voor de 
werknemers aan te leggen. Werknemers die vervolgens met pendelbusjes naar de Zuidas worden 
vervoerd. Daar wij van mening zijn dat er genoeg alternatieven voor het parkeren zijn, hebben wij 
aan het eind van het jaar bezwaar aangetekend. Tijdens een hoorzitting is dit bezwaar inhoudelijk 
behandeld. Op het moment van dit schrijven is er nog geen uitspraak. 
 
Namens het bestuur, 
[Liesbeth Stricker] 
 
 


