
Wat hebben we gerealiseerd? 

Meer highlights op de volgende pagina

Stilte, ruimte en natuur op loopafstand van de stad: Groengebied Amstelland ligt tussen Amsterdam Zuid-Oost, 
Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen. Het bestaat uit veenweiden, bosgebieden en recreatieterreinen zoals de 
Gaasperzoom en Elsenhove, de Gaasperplas, de Ouderkerkerplas en de Hoge Dijk. Het gebied is van grote waarde 
voor de natuur en de gezondheid van de stedeling. Jaarlijks worden de natuur en de recreatieplassen miljoenen 
keren bezocht voor fietsen, varen, wandelen, zwemmen en nog veel meer!

Hoe staat het schap er voor?

Het recreatieschap zet in op het 
ontwikkelen van een uitvoerings-
programma op basis van 
gemeentelijke en regionale visies 
en haar eigen ambities en het 
werven van nieuwe inkomsten. 

Start ambitie Groengebied Amstelland

Het bestuur besloot na de evaluatie van het 
beleidsplan 2009-2019, haar ambities voor de 
komende 10 jaar te ontwikkelen. Rekening 
houdend met de grote beleidsaandacht voor 
onze gebieden, is de aanpak in vier fasen 
verdeeld voor vorming van ambities en 
bijbehorend uitvoeringsprogramma. Deze 
leveren een concrete uitwerking van 
‘gezamenlijke’ doelen op.

Behoefte aan het groen 
aangewakkerd in tijden van corona

Skeeleren, fietsen en eindeloze wandel-
ommetjes, de recreatiegebieden zijn in 
coronatijd voor velen een toevluchtoord 
waar je kan ontspannen en genieten. 
Alhoewel de toenemende behoefte en 
daarmee het belang van groen wordt 
toegejuicht, is de stijging van meer over-
last, vervuiling en vernieling de keerzijde. 
Het vaker opruimen van afval, het meer 
optreden van de boswachters en de 
frequentere communicatie heeft geleidt 
tot een stijging van de uitgaven. 
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Financieel resultaatParticipantenbijdrageVerloop reserves

Waar kwam het geld vandaan?Waar ging het geld naartoe?

2020 2021 2022 2023 202420192018

-0,07 mln.

1,8 mln.

3,3 mln.

-1500000

-1000000

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Participantenbijdrage88%

9% Exploitatieopbrengsten

Gebiedsbeheer

Inrichting en ontwikkeling

Toezicht

Bestuur en ondersteuning

totaal      €  3.745.991 

65%

18%

12%

5%

totaal      €  3.745.991 

1%
Onttrekking reserve 
Subsidies

2%



Uit onderzoek naar de soortenrijkdom onder broed-
vogels, bleek de Ouderkerkerplas voor veel water-, 
riet- en struweelvogels een belangrijk broedgebied. 
Rietstroken bij water met voldoende insecten zorgen 
voor 15 rietzangerpaartjes en 25 kleine karekiet-
paartjes! Er waren 46 verschillende vogelsoorten 
geteld! In de winter vooral smienten. Ons maaibeheer 
van riet en oevervegetatie of  gedeeltelijke gebieds-
afsluiting in het broedseizoen resulteren in een goede 
broed- en foerageerleefomgeving. 

Benutten informatie broedvogelonderzoek 
Ouderkerkerplas

De storm in 2019 verwoestte 125 
bomen rond de Ouderkerkerplas. 
De natuur op het eiland herstelde
zich bijzonder goed. De natuurlijke vegetatie-
ontwikkeling was een verrijking voor broedvogels, 
insecten en vleermuizen. Reden om dat zo te laten. 
We plantten bewust andere boomsoorten in 
beschadigde plantvakken. Elzen (bijen) en lindes 
(vlinders) verreiken de natuur rond de plas. 

De gemeente Amsterdam deed onderzoek naar 
aantal en soortenrijkdom van broedvogels, 
bijen en vleermuizen in de stadsparken. 
Rond de Gaasperplas zijn de meeste soorten 
(58!) broedvogels. Het resultaat plus een 
Quickscan naar flora en fauna levert input 

voor het ambitieprogramma en de jaarlijkse 
onderhoudsbestekken.

Bomenbeplanting 
Ouderkerkerplas

Benutten informatie 
soortenrijkdom Gaasperplas
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Bezoekers
2020
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1,9 mln.
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Gezondheid is voor iedereen belangrijk. De 
gemeente heeft bestrijding van overgewicht als 
speerpunt. Een probleem met name in stadsdeel 
Zuidoost. De bijdrage van Groengebied Amstelland 
is het betrekken van mensen bij natuuronderhoud 
en in de toekomst wellicht stadslandbouw voor 
eigen voedsel. Vrijwilligersorganisatie de Ruige Hof 
doet al jaren aan zelfbeheer van natuur.

Uitvoering Toekomstplan Gaasperplas

In de Gaasperzoom, onderdeel van NNN 
gebied ‘de natuurboog-Amsterdam’, laten 
we gedeeltelijk de natuur haar gang gaan. 
Gevolg is een wilde vegetatie. Om de 20 à 30 
jaar baggeren we toch de laag bladeren en 
ander plantaardig materiaal uit de ondiep 
geworden sloten. Het slib vermindert water-
doorstroming en waterkwaliteit. Schoner 
water levert betere leefomstandigheden 
voor vissen en watervogels.

Onderzoek Stadslandbouw

Gemeente Amsterdam doorliep een uitvoerig 
participatietraject voor de toekomst van het 
Gaasperpark. Resultaat is het concept ‘Toekomst-
plan Gaasperplas 2020 en verder’. Onze bijdrage: 
planvorming en participatie en toekomstig beheer 
van de nieuwe voorzieningen. In het voorjaar van 
2021 volgt besluitvorming om de ambities voor 
40 jaar vast te stellen. 

Baggerwerkzaamheden Gaasperzoom 
verbeteren waterkwaliteit en leefomstandigheden


