
Jaarverslag van het bestuur 
 
[Zoals ieder jaar presenteert het bestuur de werkzaamheden en activiteiten van de afgelopen 
periode. Deze [Oever] bevat tevens de jaarverslagen van de beheervrijwilligers, de PR, de 
penningmeester en het bestuur. De notulen en de jaarcijfers zullen zoals gebruikelijk na 
goedkeuring op de website worden geplaatst.] 
  
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
De ALV 2020 vond eind augustus elektronisch plaats. Tom Koudstaal had een mooie opzet gemaakt, 
zodat de leden alle benodigde stukken konden beoordelen. Het was natuurlijk een noodoplossing, 
want bij elkaar komen is toch veel aantrekkelijker. De resultaten van deze ALV zijn in [Oever] 80 van 
najaar 2020 terug te vinden. In 2020 hadden de volgende leden zitting in het bestuur: 
Liesbeth Stricker, voorzitter; 
Ruud Jansen, penningmeester, tot 1 september 2020, daarna Tom Koudstaal; 
Nico Jansen, lid; 
Paul Kamsteeg, lid. 
 
Bestuursactiviteiten 
Het afgelopen jaar was een jaar dat we zo snel mogelijk willen vergeten. Hopelijk zijn er weinig tot 
geen van onze leden overvallen door het verschrikkelijke virus. Het bestuur heeft volgens het vaste 
schema vergaderd, maar wel met aanpassingen. De enkele keren dat we nog gebruik konden maken 
van het verenigingsgebouw De Waterkant, werd er keurig op de vereiste afstand en met open ramen 
vergaderd en soms met jassen aan. Toen dat zelfs niet meer mogelijk was, werd er digitaal 
vergaderd. Ben Bolscher (webmaster) en Onno-Sven Tromp (redacteur [Oever]) hebben het 
afgelopen jaar enkele bestuursvergaderingen bijgewoond. 
 
Beheer 
Het coronavirus heeft de beheervrijwilligers er niet van weerhouden de benodigde werkzaamheden 
in het gebied uit te voeren, natuurlijk op gepaste afstand van elkaar. Hoe ze een en ander geregeld 
hebben kunnen we in het eigen jaarverslag elders in deze [Oever] lezen. Het is wel bedroevend dat 
de beheervrijwilligers de werkzaamheden in het gebied al drie jaar zonder waarderingssubsidie van 
de gemeente uitvoeren. Het zou toch mooi zijn als dit vreemde besluit uit 2017 wordt teruggedraaid. 
  
Financiën 
Vorig jaar heeft Tom Koudstaal het stokje van penningmeester Ruud Jansen, overgenomen. Tom is 
meteen voortvarend aan de slag gegaan en u treft zijn eerste financiële jaarverslag in deze [Oever] 
aan. Daarnaast treft u de begroting voor 2021 aan.   
  
Leden 
Ook aan het eind van 2020 blijkt dat er schommelingen in het ledenbestand hebben plaatsgevonden. 
Vorig jaar hebben 36 leden opgezegd, voornamelijk omdat ze naar elders zijn verhuisd. Er zijn 10 
leden overleden. In 2020 zijn er 25 nieuwe aanmeldingen geregistreerd. Per 31 december 2020 
bedroeg het aantal betalende leden 663. 
  
  



Toekomst Oeverlanden 
  
1. [Ontwikkelstrategie] 
Vorig jaar schreven wij al dat een ambtelijke projectgroep de opdracht van de wethouder had 
gekregen om een ontwikkelstrategie op te stellen voor de langere termijn. Deze zou gericht moeten 
zijn op kwaliteitsverbetering van het groen, maar ook op een betere ontsluiting van het gebied, met 
als doel meer bezoekers en gebruikers te trekken. Met vertegenwoordigers van 
kunstenaarsvereniging Nieuw en Meer, tuinpark Ons Buiten, watersportvereniging Onklaar Anker en 
onze vereniging is een kerngroep gevormd die regelmatig overleg heeft gehad met de projectgroep. 

Ook hier dwarsboomde het virus onze werkzaamheden, zodat het helaas niet mogelijk bleek 
om de achterban middels bijeenkomsten regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang van 
het project. De kerngroep is bijgestaan door Klaas Jan Wardenaar, landschapsarchitect en 
medeoprichter van ontwerpbureau Smartland. In overleg met Klaas Jan hebben we de plannen van 
de ambtelijke projectgroep regelmatig bijgesteld. Zo hebben we sportvelden kunnen weren uit de 
plannen en ook kunnen voorkomen dat er wandel- en fietspaden dwars door de kwetsbaarste 
natuurgebieden werden getrokken. Wel hebben we de ideeën voor het plaatsen van attributen voor 
individuele sporten ondersteund en meegedacht over de plekken waar die geplaatst kunnen worden. 

In de laatste fase van het ontwerp bleek er plotseling een zandstrand getekend te zijn op de 
plaats van ons NME-gebouw De Waterkant, en dat het gebouw wellicht elders in het gebied een plek 
zou krijgen. Ons bezwaar daartegen werd ondersteund door de verantwoordelijk wethouder, 
Marieke van Doorninck. Zij heeft een streep door de plannen voor het strand gezet en de ambtelijke 
projectgroep de opdracht gegeven om samen met ons te kijken naar een plek voor het strand waar 
de vereniging wel vrede mee zou hebben. Inmiddels heeft dit overleg plaatsgevonden en er zal een 
aangepast ontwerp aan de wethouder worden voorgelegd. 

De normale route zou zijn dat het ontwerp vervolgens wordt vrijgegeven voor inspraak, 
alvorens aan de gemeenteraad voorgelegd te worden. In dit geval is dat niet duidelijk, omdat het een 
visie betreft waarvoor geen budget aan de raad wordt gevraagd. Het zou mogelijk zijn dat het alleen 
ter informatie naar de raad wordt gezonden en er geen inspraak mogelijk is. Wij houden de leden 
hier uiteraard van op de hoogte. 
  
2. [Schinkelkwartier] 
In het begin van dit jaar lag de conceptprojectnota Schinkelkwartier ter inzage. In deze nota wordt 
beschreven hoe de gemeente denkt het gebied tussen de Schinkel en de Johan Huizingalaan, 
grenzend aan de noordzijde van de snelweg A10/A4, te transformeren tot een hoogstedelijke wijk. Er 
zijn plannen voor het toevoegen van 11.000 woningen en zo’n 350.000 m² bedrijfsruimte. Daar de 
toekomstige bewoners ook moeten kunnen recreëren en sporten, werd er door de projectgroep 
Schinkelkwartier een claim gelegd op de Oeverlanden. De tekeningen lieten een nieuwe, uitgegraven 
baai zien, met een zandstrand op de locatie van De Waterkant. Hierbij waren de ontwerpers dus nog 
verder gegaan dan de projectgroep Ontwikkelstrategie. Maar dat was niet ons enige kritiekpunt. Ook 
hadden de ontwerpers de strook tussen Oude Haagseweg en snelweg A4 voorzien van hoogbouw. 
Die strook valt echter volledig buiten het projectgebied. Redenen dus genoeg voor ons om een 
inspraakreactie te geven. De andere gebruikers van het gebied hebben ook een inspraakreactie 
ingediend. Het is nu afwachten hoe er op de verschillende inspraakreacties wordt gereageerd. Wij 
gaan ervan uit dat er naar aanleiding van onze punten zeker aanpassingen zullen plaatsvinden. (De 
conceptnota is te vinden onder [www.amsterdam.nl/schinkelkwartier].) 



  
3. [Omgevingsvisie 2050] 
De inkt van de inspraakreactie Schinkelkwartier was nog niet droog of we konden onze tanden 
stukbijten op het lijvige conceptrapport van de Omgevingsvisie 2050. Een omgevingsvisie is een 
langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkelingen van de stad. In de Omgevingsvisie 2050 worden er 
hoogstedelijke woonwijken toegevoegd aan de Riekerpolder, de polder tussen Oude Haagseweg en 
de A4. Ook delen van sportpark Sloten en volkstuincomplex Lissabon lijken niet aan bebouwing te 
ontkomen. Daarnaast wordt er in de Oeverlanden ruimte geclaimd voor (on)georganiseerd sporten 
en is de Nieuwe Meer aangewezen als zoekgebied voor zonne-energie. Dat al deze claims ten koste 
gaan van de natuur- en recreatiewaarden van de Oeverlanden, moge duidelijk zijn. Bovendien zijn de 
claims strijdig met de opdracht aan de projectgroep Ontwikkelvisie, die juist de natuur- en 
recreatiewaarden moest verbeteren. Ook is er van de Structuurvisie 2040, waarin de Oeverlanden 
werden beschermd, niets terug te vinden. Al met al weer genoeg redenen om onze zienswijze in te 
dienen. De gemeente zal nu tijd nodig hebben om op de zienswijzen te reageren. In de komende 
periode zal het conceptrapport Omgevingsvisie 2050 de inspraak ingaan. (De omgevingsvisie is te 
vinden onder [www.amsterdam.nl/omgevingsvisie].) 
  
Zuidasdok 
Vorig jaar konden we berichten dat het project Zuidasdok grotendeels stillag, omdat de drie 
aannemers, gezamenlijk opererend onder de naam ZuidPlus, niet verder wilden met het project. 
Hierna kwam Sybilla Dekker, oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, in maart 2020 met het rapport [Voortvarend bouwen voor de Toekomst]. Hierin 
concludeerde zij dat het project wel moest worden uitgevoerd, maar dan in delen en over een 
langere periode. Dit was voor tuinpark Ons Buiten en onze vereniging reden genoeg om ons bezwaar 
tegen de bomenkap langs de Oude Haagseweg en de Riekerweg te handhaven, omdat wij van 
mening zijn dat de werkterreinen niet nodig zijn of in ieder geval kleiner kunnen uitvallen. 

Nadat ons bezwaar bij de gemeente was afgewezen, hebben we het aan de bestuursrechter 
voorgelegd. Tijdens de zitting in september 2020, waarbij Rijkswaterstaat als nieuwe en tijdelijke 
eigenaar van de kapvergunning aanwezig was, stelde de rechter ons al snel teleur. Er werd namelijk 
alleen gekeken naar de situatie ten tijde van de vergunningverlening, dus november 2018; gewijzigde 
omstandigheden werden dus niet in overweging genomen. Het was voor ons dan ook niet 
verbazingwekkend dat ons bezwaar door de bestuursrechter niet ontvankelijk werd verklaard. 
Teleurstellend was dat natuurlijk wel. Omdat daarna bleek dat de kapvergunning nooit formeel is 
overgedragen aan Rijkswaterstaat, hebben we inmiddels de zaak voorgelegd aan de Raad van State. 
We houden de leden via de nieuwsbrieven op de hoogte. 

Inmiddels hebben we via de nieuwsbrief aan de leden gevraagd zich te melden om de 
vereniging te ondersteunen bij deze activiteiten om de natuur- en recreatiewaarden in de 
Oeverlanden te verdedigen. 
  
Excursies 
Het afgelopen jaar konden er uiteindelijk slechts twee excursies doorgang vinden. Door de 
coronaregels konden de groepen niet te groot zijn. Zo werd de paddenstoelenexcursie in oktober 
gesplitst in twee sessies, daar het aantal aanmeldingen onze verwachtingen overtrof. De meeste 
excursies moesten we helaas annuleren, evenals de jaarlijkse natuurwerkdag op de eerste zaterdag 
van november. 
  
  



Educatie 

Zoals gebruikelijk heeft de vereniging in 2020 samengewerkt met de Stichting Veldstudie om de 
natuur- en milieueducatielessen aan Amsterdamse scholen tot een succes te maken. Natuurlijk 
hebben ook deze lessen geleden onder het virus en zijn er erg veel lessen uitgevallen. Wel is het 
schooljaar van één van de scholen weer begonnen met het bouwen van hutten op het terrein. 

Tijdens de zomervakantie heeft DONS (Doorlopende Ontwikkeling Na School), een 
organisatie voor naschoolse opvang, De Waterkant drie dagen per week gebruikt. Tot 2010 gebruikte 
DONS ook al een aantal jaren De Waterkant tijdens de zomervakanties.  
  
Heem Locaties 
Heem Locaties heeft de bovenverdieping van De Waterkant een aantal keren verhuurd, vooral in de 
eerste maanden van het jaar en mondjesmaat in de zomermaanden. Vanaf oktober lag de verhuur 
volledig stil. 
 
Namens het bestuur, 
[Liesbeth Stricker] 
 


