
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 vrijwilligers, de PR, de penningmeester 
en het bestuur. De jaarcijfers zullen zoals gebruikelijk na goedkeuring op de website worden 
geplaatst.] 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
De ALV 2021 vond begin oktober plaats. Gelukkig konden we weer fysiek bijeenkomen, maar omdat 
wij in De Waterkant niet voldoende afstand kunnen houden, boden de buren van tuinpark Ons 
Buiten hun verenigingsgebouw aan voor onze vergadering. In 2021 hadden de volgende leden zitting 
in het bestuur: 
Liesbeth Stricker, voorzitter  
Tom Koudstaal, penningmeester 
Nico Jansen, lid 
Paul Kamsteeg, lid 
Marianne Frijling. lid 
 
Bestuursactiviteiten 
Het afgelopen jaar werd deels beïnvloed door de coronamaatregelen. Daardoor dienden meerdere 
bestuursvergaderingen digitaal plaats te vinden. Nu maar hopen dat we niet nogmaals een dergelijke 
periode moeten meemaken. 
 
Beheer 
De beheervrijwilligers hebben zich aangepast aan de coronaomstandigheden door in kleine ploegen, 
verdeeld over de werkdagen en natuurlijk op gepaste afstand van elkaar hun werk te doen. Tijdens 
de pauzes werd regelmatig gebruik gemaakt van de benedenverdieping van De Waterkant, omdat 
het daar eenvoudiger was om afstand te bewaren dan in de portakabin. Hoe ze een en ander 
geregeld hebben, kunnen we in het eigen jaarverslag elders in deze [Oever] lezen. Wel moesten zij 
het ook in het afgelopen jaar zonder waarderingssubsidie van de gemeente stellen. Hopelijk zal bij de 
uitvoering van de Ontwikkelstrategie (zie verderop) hierop worden teruggekomen.  
 
Financiën 
Nu meer leden gebruik zijn gaan maken van de mogelijkheid die onze ANBI-status biedt, zijn de 
inkomsten gestegen. In het financiële jaarverslag 2021 in deze [Oever] van de hand van de 
penningmeester is dit terug te vinden. Ook treft u daar de begroting 2022 aan.  
 
Leden 
Ook aan het eind van 2021 blijkt dat er schommelingen in het ledenbestand hebben plaatsgevonden. 
Vorig jaar hebben dertien leden opgezegd, voornamelijk omdat ze naar elders zijn verhuisd, en zijn er 
zeven leden overleden en 63 nieuwe leden geregistreerd. Er zijn helaas ook 69 leden uit het bestand 
verwijderd, omdat ze al enkele jaren geen contributie betaalden en ook niet reageerden op 
aanmaningen. Of omdat ze onbereikbaar bleken nadat ze waren verhuisd en dat niet hadden 
doorgegeven. Aan het eind van 2021 stonden er 629 betalende leden en 40 organisaties 
ingeschreven. 
 



Toekomst Oeverlanden 
De gemeente Amsterdam heeft ons een druk jaartje bezorgd. De conceptnota’s met 
wijzigingsvoorstellen voor onder andere de Oeverlanden volgden elkaar in rap tempo op. Het leek er 
sterk op dat de ambtenaren de opdracht hadden gekregen nog snel voor de verkiezingen van maart 
2022 een aantal projectvoorstellen klaar te stomen. We hebben er al in nieuwsbrieven en de [Oever] 
over bericht, maar we zetten de vier projecten nog even bij elkaar. 
 
1. Omgevingsvisie 2050 
Begin 2021 heeft de gemeente het ontwerp Omgevingsvisie 2050 voor reacties vrijgegeven. Deze 
visie legt de ontwikkeling van de stad tot 2050 vast. In de visie staat beschreven hoe de gemeente 
denkt de stad te vergroenen en er 150.000 woningen bij te bouwen. De openbare ruimte moet als 
ontmoetingsruimte gaan dienen, en de parken moeten ruimte bieden voor sporten en bewegen.  
Dit zijn in een notendop de beschreven ambities. Voor de Oeverlanden zou het onder meer 
betekenen dat er een theater kon komen en ook een sportpark met kunstgrasvelden voor de 
georganiseerde sport. Uit de nota van beantwoording bleek achteraf dat de gemeente rekening 
houdt met de Ontwikkelstrategie 2040 en dat de voorstellen voor recreatie- en ongeorganiseerde 
sportvoorzieningen in de visie naar het westen, het huidige recreatiegedeelte, worden verplaatst en 
het natuurgedeelte wordt beschermd. De nota is in juni door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 
2. Ontwikkelstrategie De Oeverlanden 
Woensdag 1 december 2021 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelstrategie Landschapspark De 
Oeverlanden (OS) aangenomen. Vorig jaar meldden wij nog dat niet geheel duidelijk was of het 
resultaat van het onderzoek ook de inspraak zou ingaan, maar gelukkig is dat wel gebeurd. Zo heeft 
de vereniging samen met de andere leden van een kernteam enkele wijzigingen in de 
Ontwikkelstrategie kunnen aanbrengen ten gunste van het natuurgedeelte van de Oeverlanden. 
Daarnaast hebben ook individuele leden een schriftelijke reactie gegeven.  

De OS is een richtinggevend visiedocument voor de periode tot 2040. Belangrijk is dat er in 
ieder geval de keuze is gemaakt dat de Oeverlanden GROEN blijven en dat het authentieke en 
natuurlijke karakter behouden blijft. Er zal dus geen huizen- of kantorenbouw plaatsvinden.  

Het is de bedoeling dat de kortetermijnideeën genoemd in de visie de komende jaren ten 
uitvoer worden gebracht. Wij berichtten hier al over in de jaarbrief 2022 van enkele maanden 
geleden. Er wordt de komende periode een beheerkader opgesteld waarin de inzet van onze 
beheervrijwilligers wordt meegenomen. Hopelijk kunnen we in het volgende jaarverslag schrijven dat 
de waardering voor de werkzaamheden van de vrijwilligers tot uitdrukking is gebracht door het 
beschikbaar stellen van een subsidiebedrag. 
 
3. Schinkelkwartier 
Het college van B&W heeft 14 december 2021 de projectnota Schinkelkwartier vastgesteld. Daar ging 
een periode aan vooraf waarin omwonenden en andere belanghebbenden hun mening konden 
geven over de plannen. Omdat de voorstellen in deze nota het natuurgebied in de Oeverlanden meer 
zouden aantasten dan die uit de Ontwikkelstrategie, heeft de vereniging een reactie gegeven. Die 
heeft er toe geleid dat de definitieve nota Schinkelkwartier is aangepast aan de Ontwikkelstrategie. 
Onze reactie is terug te vinden op onze website. Komende jaren zullen de deelplannen worden 
opgesteld en aan omwonenden en andere belanghebbenden worden voorgelegd. Wij blijven dit 
project volgen. 
 
4. Hoofdgroenstructuur 
De vereniging heeft begin dit jaar een zienswijze op het conceptbeleidskader Hoofdgroenstructuur 
(HGS) ingediend bij de gemeente. Aanleiding was dat daarin mogelijke ingrepen in de Oeverlanden 
werden voorgesteld die verder gingen dan vermeld in de al aangenomen Ontwikkelstrategie. De 
mogelijke aanleg van kunstgrasvelden in een natuurgebied baart ons zorgen. Wij staan daar niet 



alleen in, want ook in andere parken in de stad wordt de aanleg van kunstgrasvelden niet 
uitgesloten. Het is nu wachten op de nota van beantwoording. 
 
Uitspraak Raad van State 
Op 24 september diende ons beroep bij de Raad van State (RvS) tegen het besluit van de 
kantonrechter om ons bezwaar tegen de door de gemeente Amsterdam verleende kapvergunningen 
af te wijzen. Helaas is deze actie ook zonder succes gebleken, want de RvS oordeelde dat de 
gemeente zich op correcte wijze de kapvergunningen heeft toebedeeld. Wel zegde de gemeente toe 
dat de kap slechts plaats zal vinden als onomstotelijk vaststaat dat die echt noodzakelijk is voor 
parkeer- en opslagterreinen, en met ons daarover in gesprek te zullen blijven. 
 
Onderhoud 
De gemeente heeft in 2019 als eigenaar het achterstallige onderhoud van De Waterkant 
geïnventariseerd. Dat was noodzakelijk omdat er sinds de oplevering in 2006 geen onderhoud is 
gepleegd. Helaas heeft die inventarisatie niet tot actie geleid en daarom heeft de vereniging in 2021 
zelf actie ondernomen. Zo zijn de raamkozijnen aan de buitenkant onder handen genomen. Verrotte 
houtdelen en enkele kozijnen zijn door Nico Jansen vervangen en een schilder heeft het werk keurig 
afgemaakt. Ook is het ventilatiesysteem aangepakt, geen overbodige luxe in coronatijd. De 
rekeningen zijn doorgestuurd naar de gemeente, die ze heeft betaald. Maar dat is nog niet 
voldoende, want er moet meer gebeuren aan het gebouw, en ook aan de loods, de portakabin en het 
hekwerk. In 2022 gaan we hierover weer in overleg met de gemeente. 
 
Excursies 
In april stond een bezoek aan het Siegerpark op de agenda. Deze excursie moest helaas worden 
geannuleerd, omdat er nog een lockdown was. In mei werden de maatregelen versoepeld en konden 
de excursies doorgang vonden, wel met aanmelding vooraf. Verschillende excursies werden druk 
bezocht. Voor de bomenexcursie op tuinpark Ons Buiten meldden zich ruim dertig deelnemers. 
De Natuurwerkdag in november werd ook druk bezocht. Daar er slechts veertien personen van 
tevoren waren aangemeld en er 25 verschenen moest er worden geïmproviseerd om alle helpers een 
lunch te kunnen aanbieden. We hopen dat de deelnemers zich vanaf nu realiseren dat ook zonder 
coronamaatregelen aanmelding noodzakelijk is in verband met de inkopen voor de lunch. Bovendien 
treffen Carla Peperkamp en Wichert Stemerdink voorbereidingen voor de werkzaamheden en zij 
willen graag weten op hoeveel steun ze kunnen rekenen. 
 
Educatie 
Zoals gebruikelijk heeft de vereniging ook in 2021 samengewerkt met de stichting Veldstudie om de 
natuur- en milieueducatielessen (NME) aan Amsterdamse scholen tot een succes te maken. Gelukkig 
gingen de basisscholen ondanks de vele besmettingen in februari weer open. Dit betekende dat ook 
de NME-lessen weer voorzichtig werden opgestart. In de loop van het jaar kwam de bezetting van 
het leslokaal terug op het oude niveau. 

Tijdens de zomervakantie heeft DONS (Doorlopende Ontwikkeling Na School), een 
organisatie voor naschoolse opvang, De Waterkant enkele dagen per week gebruikt. Zo’n 20-25 
kinderen tussen de acht en twaalf jaar gebruikten onder leiding van een paar professionele 
begeleiders het leslokaal en de buitenruimte. Het enthousiasme over met name de buitenruimte is 
erg groot en ook voor de komende zomervakantie heeft DONS weer een verzoek ingediend.  
 
Heem Locaties 
De verhuur van de bovenverdieping van De Waterkant door Heem Locaties is ook weer op gang 
gekomen, nadat dit bijna twee jaar zo goed als stil had gelegen. Vanaf oktober is de verhuur weer 
volledig op peil.  
 
Namens het bestuur, 



[Liesbeth Stricker] 


