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Toch mogelijkheden Amstellandveer?
In onze zoektocht om een gegadigde te vinden om een boot te
laten varen over de Amstel tussen Amsterdam en Ouderkerk en
mogelijk Uithoorn, stuitten we op de Stichting SEGA. Zij voert
educatieve tochten in de Amsterdamse Metropoolregio met een
accent op natuurbeleving, waterbeheer en cultuurhistorie.
In 2016 zijn zij gestart met de proef op Durgerdam en
Vuurtoreneiland en in 2017 is de Stichting Educatieve vaartochten
Groot Amsterdam opgericht. In gesprek met hen ontstond snel
enthousiasme voor een Amstellandveer. Vanuit het GVB is een
oude IJveer mogelijk beschikbaar (zie foto). Betrokken partners
zijn ondermeer Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord, Port of
Amsterdam, GVB-veren, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer. Mocht
u geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger iets voor deze stichting te
betekenen dan kunt u zich aanmelden via hun website waar u ook
meer informatie vindt: www.sega-amsterdam.nl
Als SBA voeren we de komende maanden overleg met hen en
verkennen we of we de Amstellandveer ook daadwerkelijk kunnen
laten varen.

Resultaten Weidevogelbescherming
2018 in Amstelland
In 2018 hebben 47 vrijwilligers van de werkgroep Weidevogels
samen met 36 boerenleden van ANV De Amstel 412 nesten van
weidevogels gevonden en waar nodig beschermd. Verder hebben
de vrijwilligers vele waarnemingen van weidevogels ingevoerd,
BTS-tellingen (bruto territoriaal succes) helpen uitvoeren en
erfvogels in kaart gebracht.
De resultaten laten zien dat de kievit het dit jaar goed heeft
gedaan in Amstelland. De grutto deed het niet goed en met
name niet in de Bovenkerkerpolder en de Duivendrechter polder.
Oorzaak was vooral meer predatie dan in vorige jaren. De kievit
had daar minder last van.
De percentages eieren die uitgekomen zijn: Grutto 69,4%,
Kievit 80,4%, scholekster 63,6% en Tureluur 78,3%.
De resultaten laten zien dat het ook in Amstelland hier en daar
nog beter kan, maar tegelijkertijd is ook verduurzaming van het nu
succesvolle weidevogelbeheer een belangrijk aandachtspunt voor
alle partijen.
Aad van Paassen

’t Jagershuis; hoe nu verder?
Op een van de mooiste plekjes aan de Amstel staat ’t Jagershuis
aan de Amstelzijde al weer drie jaar leeg. Het pand verpaupert en
mensen vragen zich af wat er nu gaat gebeuren. De gemeente
Amstelveen neemt, na veel kritiek van de burgers op haar eerdere
instemming met een door de eigenaar-projectontwikkelaar
ingediend nieuwbouwplan voor exclusieve woningen, een
afwachtende houding aan. Dat nieuwbouwplan is nu van tafel.

2020?
Wester-Amstel te huur
Het recreatieschap Groengebied Amstelland zal Wester-Amstel
als thuisbasis verlaten en zich vestigen in Elsenhove. Momenteel
wordt er gezocht naar een huurder van het huis van WesterAmstel. Dit onder de voorwaarde dat de tuin open blijft voor het
publiek. De eigenaar (familie) is genoodzaakt dit te doen om
financieel het pand en tuinen in goede staat voort te zetten en de
buitenplaats voor publiek toegankelijk te houden. Wij hopen dat
het gaat lukken zodat dit pareltje ook blijft. Gelukkig kunnen we in
2019 onze Amstellanddag (nog) wel hier starten op 2 juni.
Als SBA spannen we er ons voor in dat ook voor de toekomst
deze buitenplaats openbaar toegankelijk blijft.

Stichting Beschermers Amstelland heeft zich tezamen met de
Vereniging Historisch Amstelveen en de Stichting Buurtcomité
Amstelzijde ingespannen om de ontwikkelingen rond ’t Jagershuis
op de voet te volgen en gezamenlijk een beroepsprocedure in
te stellen tegen het besluit om ’t Jagershuis af te voeren van de
monumentenlijst.
En met succes: de rechtbank Amsterdam heeft in augustus 2018
beslist dat ’t Jagershuis een rijksmonument moet blijven. Daarop
heeft de eigenaar-projectontwikkelaar hoger beroep ingesteld bij
de Raad van State, een procedure die nog jaren kan duren.
Ondertussen heeft Gemeente Amstelveen de projectontwikkelaar
gemeld niet meer te zullen meewerken aan een plan voor
woningbouw. Het pand behoudt dus de huidige bestemming
(hotel-restaurant). In dat kader is aan de projectontwikkelaar
gevraagd te komen met een visie op een ontwerp dat recht
doet aan de cultuurhistorische waarde van ’t Jagershuis en de
instemming kan verkrijgen van de omwonenden.
Beschermers Amstelland beijvert zich daarbij voor het behoud van
het beschermd dorpsgezicht aan weerszijden van de Amstel. Dat
is in het belang van omwonenden in Amstelveen en Gemeente
Ouder-Amstel en van de bezoekers van de hoofdstad van
Amstelland.
Jos Andriessen, bestuurder SBA

De Vogelboulevard is ingezaaid

De Wulp Vogel van het jaar 2019
Als vogel voor het jaar 2019 is de wulp gekozen. Daarom een
kleine kennismaking met deze schitterende vogel die ook in onze
polders te vinden is, meestal in voor- en najaar zittend in groepen
rustend en foeragerend. Volgens gegevens uit de net verschenen
vogelatlas van Nederland neemt het aantal vogels dat als
wintergast hierheen komt uit noordelijker streken toe (ongeveer
5% per jaar). Het aantal broedvogels neemt 5% per jaar af.
De wulp broedt niet in ons gebied maar vooral op de Wadden en
in het oosten van het land in moerassen en heidegebieden.
De wulp heeft per seizoen één nest met 2-5 eieren. De eieren
worden in 28 dagen uitgebroed en de jongen moeten direct zelf
op pad om te eten, nog wel beschermd door hun ouders.
In de winter is de wulp vooral te vinden aan de kust.
De wulp is een grote vogel (hoog op de poten, daarom een
steltloper) met de karakteristieke lange omlaag gebogen snavel
(in tegenstelling tot de kluut die juist een omhoog buigende snavel
heeft) waarmee hij goed diep de grond of het slik in kan om
wormen, krabjes en schelpdieren op te diepen.
De wulp is grijsbruin met lange fijne donkere strepen op nek
en borst en pijlvormige bandering op de flanken en een bruine,
gestreepte rug.
Heel mooi is de roep van de wulp een verdragend koer-lie.
In het voorjaar in de broedgebieden is de roep nog mooier.
Zie ook: www.vogelbescherming.nl

In de Bovenkerkerpolder hebben kinderen de zgn Vogelboulevard
ingezaaid. Volgend jaar kan iedereen genieten van bloemen en
insecten naast het fietspad van de Middenweg.
Dit project is onderdeel van het initiatief Amstelland
Natuurzuivel; een coöperatie boeren uit het Amstelland die
de handen ineen hebben geslagen om lokale zuivelproducten
te produceren en dit aan de man te brengen in Amsterdam
e.o.. Provincie Noord-Holland, Amstelveen, Amstelveenfonds,
Ouder-Amstel, Beschermers Amstelland, ANV de Amstel en
Vogelbescherming Nederland ondersteunen de aanleg van de
Rijke Weidevogelboulevard financieel.
De Rijke Weideboulevard is een strook met kruiden en bloemen
van zo’n 2 meter breed en circa 4 kilometer lang.
Op de bloemen en kruiden komen insecten af, voedsel voor de
weidevogelkuikens. Het zal niet meteen een bloemenzee zijn,
er zijn verschillende soorten zaden gebruikt waarvan sommige
pas na een jaar kiemen; geduldig zijn hoort bij het ontwikkelen
van kruidenrijk grasland. Maar over een paar seizoenen is
het natuurlijk prachtig om al die echte koekoeksbloemen,
kattenstaarten, boterbloemen en duizendblad langs het fietspad
te zien.
Het initiatief voor de weidevogelboulevard staat niet op zichzelf.
Dankzij inspanningen van Vogelbescherming en de Stichting
Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer in Amstelland heeft de
Provincie Noord-Holland besloten om de komende jaren een
kern in de Bovenkerkerpolder via een natuurbestemming voor
weidevogels veilig te stellen.
Het is daardoor vrijwel onmogelijk om zulke grond nog te
bebouwen of te gebruiken voor intensieve landbouw. Twee
grondeigenaren hebben al in 2017 gevraagd om hun grond een
natuurbestemming te geven. Een mooi succes voor de toekomst
van weidevogels in Amstelland.

Hans Buijze (secretaris SBA)

Vogels kijken in de Bovenkerkerpolder

De Bovenkerkerpolder is inmiddels landelijk bekend om de
weidevogels die in het voorjaar hier broeden. Ook in andere
seizoenen is er veel te zien. Hier een kleine introductie van de
vogels die je in de winter tegen kan komen.
Ten eerste natuurlijk de ganzen. Niet alleen de grauwe ganzen
zijn meestal aanwezig maar ook soms groepen kolganzen
en brandganzen en tegenwoordig ook steeds vaker groepen
Nijlganzen (de gans die eigenlijk een eend is).
Neem een verrekijker en een vogelgids mee want soms zitten

de groepen ver van de Middenweg. De ganzen worden bejaagd
vanwege het gevaar dat ze opleveren voor vliegbewegingen rond
Schiphol. Gestreefd wordt om het aantal te reduceren tot 0.
Vrolijker nieuws: er is nog veel meer te zien. Groepen wulpen,
kieviten, spreeuwen,meerkoeten en groepen goudplevieren.
Een onvergetelijke ervaring: een laagstaande zon op een groep
goudplevieren! (zie foto)
Verder zijn er veel eenden: wilde eenden (steeds minder),
krakeenden (steeds meer), smienten (te horen aan het gefluit)
en prachtige bergeenden. En natuurlijk groepen knobbelzwanen
soms, als het koud is, vermengd met kleine zwanen, te herkennen
aan hun geelzwarte snavel.
En al die vogels zijn ook weer aantrekkelijk voor roofvogels:
regelmatig is de slechtvalk aanwezig of (niet zo regelmatig) de
velduil of zoals nu eind november, de blauwe kiekendief.
Tenslotte uw aandacht voor de plasjes ten noorden van de
N201 waar in de winter altijd wel wat kemphanen te vinden
zijn en allerlei soorten meeuwen: kokmeeuw, mantelmeeuw en
stormmeeuw. En heel af en toe de zwartkopmeeuw.
Het liefst zou ik u alle vogels op de foto of in het veld tonen. Maar
het kan ook zomaar gebeuren dat je de polder ingaat en (bijna)
niets ziet. Vogels vliegen!!
Hans Buijze (secretaris SBA)

De ondertekenaars van het Manifest
‘Wij staan voor Amstelland’
Interview
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Stuur een mail naar secretaris@beschermersamstelland.nl.
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