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Dit meerjaren uitvoeringsprogramma is samengesteld 
in overleg met de verschillende stakeholders en 
samenwerkingspartners van het Groengebied 
Amstelland, die hebben aangegeven gezamenlijk te 
willen optrekken bij het realiseren van gedeelde doelen 
voor het werkgebied van Groengebied Amstelland.  

Inleiding

Op basis van de Ontwikkelingsvisie voor Groengebied Amstelland (GGA), de 

uitkomsten van de thematafelbijeenkomsten met stakeholders, de resultaten van 

de recreatiemonitor en de verkenningen met diverse samenwerkingspartners is 

in eerste instantie een uitgebreide lijst van projecten samengesteld. De projecten 

op de uitgebreide lijst zijn gewogen en beoordeeld op basis van o.a. de doelstel-

lingen van Groengebied Amstelland, de Ontwikkelingsvisie als ook de mogelijk 

katalyserende werking van projecten en de uitvoerbaarheid van de voorstellen. 

Vervolgens heeft over deze projectideeën afstemming plaats gevonden met de 

verschillende samenwerkingspartners. Dit heeft geresulteerd in het voorliggende 

uitvoeringsprogramma met concrete projecten die aansluiten op de ambities van 

zowel het Groengebied Amstelland als haar samenwerkingspartners.

De indeling van dit meerjaren uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de drie 

uitgangspuntenpunten voor verdere ontwikkeling van het Groengebied, zoals 

deze zijn vastgelegd in de visie van Groengebied Amstelland.

I  Behoud van het landschap door ontwikkeling staat centraal;

II Beter benutten en stimuleren van de productie van diensten vanuit het   

 gebied voor de regio; 

III Versterken van de relatie tussen stad en land.

Een vierde categorie heeft betrekking op de rol van de organisatie Groengebied 

Amstelland.

Afhankelijk van subsidies, cofi nanciering en nadere prioriteitstelling bestaat de 

mogelijkheid dat de startdata van enkele projecten nog wijzigen. In betreffende 

gevallen wordt dit met een * bij het project aangegeven. De mogelijkheden voor 

het verkrijgen van subsidie en cofi  nanciering voor deze projecten worden op dit 

moment nader onderzocht.
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I
Behoud van 

het landschap 
door ontwikkeling 

staat centraal

1. Natuur behoeden en ontwikkelen

Toelichting 

De beheerders van publieke terreinen dragen verantwoordelijkheid voor 

de daarin voorkomende flora en fauna. De aantrekkingskracht van Amstel-

land voor recreanten wordt voor een groot deel gevormd door de natuur, 

die in het buitengebied meer tot ontwikkeling kan komen dan in de stad. 

Daarom stelt het Groengebied Amstelland zich ten doel de natuurwaarden 

in het gebied te behoeden en zo veel mogelijk te ontwikkelen. Dit geldt niet 

alleen voor recreatiegebieden die zij in beheer heeft, maar voor het totale 

werkgebied. Het zwaartepunt komt te liggen op plekken die voor recreanten 

zichtbaar zijn, langs recreatieve routes en dergelijke. 

Beoogde resultaten 

+ Voorstellen voor instandhouding van bijzondere natuurwaarden door 

gerichte maatregelen.

Betrokken partijen

GGA, SBB, Hoogheemraadschap AGV, BA, Agrarische Natuurvereniging, 

Landschap Noord-Holland.

Trekker: programmabureau GGA

Beoogde start: 2010

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Inventarisatie van recente en voormalige natuurwaarden in het gebied;

- Inventarisatie van oorzaken van veranderingen (vooruitgang of juist 

achteruitgang);

- Opstellen lijst gewenste beheermaatregelen met locatie en periode;

- Inventarisatie van de beheerders van bijzondere elementen (ook beheerders 

van gebieden die niet onder beheer GGA vallen, vrijwilligers horen hierbij). 

De boa’s van Groengebied Amstelland krijgen een rol bij het signaleren van 

ontwikkelingen.

Ureninzet    285 uur

Ureninzet en kosten betrokken partijen 2.800,- euro

- Realisatiekosten:     PM

- Beheerslasten:     PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

ILG, dagbesteding in de Zorg, Metropolitaan Landschap, Platteland Ontwik-

kelingsprogramma (POP).
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2. Verbeteren van de beleefde kwaliteit van het  gebied  
 door het nemen van gerichte verkeersmaatregelen 

Toelichting

a.  Uitvoeren van een quick-scan om de knelpunten in beeld te brengen;

b.  Onderzoek naar de mogelijkheden, mogelijke maatregelen en kosten 

 om verschillende groepen weggebruikers en langzaam- en snelverkeer 

 zo mogelijk te scheiden en delen van het gebied (waar wenselijk en 

 mogelijk) verkeersluwer en veiliger te maken;

c.  Verbeter van de belevingswaarde van de omgeving van beide scheggen 

 voor recreatief fiets-, wandel- en vaarverkeer door het uitvoeren van 

 maatregelen die de scheggen rustiger en verkeersveiliger maken.

Beoogde resultaten 

+ Inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen m.b.t. verkeersstromen in 

 de Amstel- en Diemerscheg;

+ Realisatie van draagvlak voor mogelijke maatregelen;

+ Plan van aanpak m.b.t. mogelijke maatregelen, effecten en kosten;

+ Realisatie van de maatregelen met als resultaat verbetering van de 

 beleefde kwaliteit en van verkeersveiligheid.

Betrokken partijen

GGA, BA, Gemeenten, Stadsregio, Provincie Noord-Holland en Provincie 

Utrecht, Programmabureau Groene Hart (PGH), Hoogheemraadschap AGV, 

SBB, agrariërs, NOC*NSF, bewoners en gebruikersorganisaties.

Trekkers: programmabureau GGA/gemeenten  

Beoogde start: 2011*

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Uitvoeren quick-scan naar knelpunten.

- Maatregelenplan opstellen.

Uren inzet GGA:    300 uur

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

- Realisatiekosten    PM

 

- Beheerslasten     PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

Subsidiering verkeersveiligheidsprojecten door Stadsregio, subsidieregeling 

Mooi Nederland van VROM/LNV, BDU.
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I
Behoud van 

het landschap 
door ontwikkeling 

staat centraal

3. Verbeteren recreatieve infrastructuur en  
 ontsluiting Groengebied Amstelland

Toelichting 

Realiseren van een optimale recreatieve infrastructuur binnen het 

Groengebied Amstelland en versterking van de recreatieve verbindingen 

met de aangrenzende regio’s.

Het bestaande draagvlak voor realisatie van nieuwe wandel- en fietspaden, 

ruiterpaden, schaats- en kanoroutes vormt het vertrekpunt.

Beoogde resultaten:

+ Een verbeterd recreatief netwerk waardoor het gebied optimaal 

 bereikbaar en beleefbaar is;

+ Optimalisatie recreatief gebruik van de polders en recreatiegebieden door  

 wandelaars, fietsers, skeeleraars/skaters en ruiters.  

Betrokken partijen: 

GGA, BA, Stadsregio, Gemeenten, Provincie Noord-Holland en Provincie 

Utrecht, Hoogheemraadschap AGV, SBB, PGH, agrariërs, NOC*NSF,

bewoners en belangenorganisaties.

Trekker: programmabureau GGA

Start: 2009

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Inventarisatie van de beoogde maatregelen en draagvlak.

- Haalbaarheidsonderzoek en vaststellen uitvoeringsprogramma.

Uren inzet GGA:    750 uur

Overige kosten GGA:   5.000 euro

Inhuur externe expertise:   PM

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

- Realisatiekosten    PM

 

- Beheerslasten     PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

ILG, Subsidiering Stadsregio, project Investeren in Landschap, BDU, POP.
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4. Vergroten veiligheidsgevoel bezoekers 
 Groengebied Amstelland
 

Toelichting

Op basis van o.a. gebruikersonderzoek en inzichten van beheerders en de 

regionale politie, wordt een integraal veiligheidsplan voor het Groengebied 

Amstelland opgesteld. Voorgestelde maatregelen worden in samenspraak met 

de betrokken partijen uitgevoerd en geëvalueerd.

Beoogde resultaten

+ Toename van het veiligheidsgevoel in aandachtsgebieden zoals de 

 recreatieboog en Ouderkerkerplas;

+ Intensiever gebruik van de recreatieboog als verbinding tussen 

 beide scheggen;

+ Intensiever gebruik van de overige aandachtsgebieden.

Betrokken partijen

GGA, Gemeenten, Politie Amsterdam Amstelland, SBB, bewoners en 

gebruikersgroepen.

Trekker: programmabureau GGA

Start: 2009

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Uitvoeren gebruikersonderzoek.

- Inventarisatie bij beheerders en politie.

- Opstellen veiligheidsplan.

Uren inzet GGA:    380 uur

Overige kosten GGA:   5.000 euro

Inhuur externe expertise:   PM

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

- Realisatiekosten    PM

- Beheerslasten    PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

-  

I
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I
Behoud van 

het landschap 
door ontwikkeling 

staat centraal

5. Opwaarderen Gaasperplasgebied 
	 (voormalig	floriadeterrein)

Toelichting 

Groengebied Amstelland heeft de ambitie om het Gaasperplasgebied 

kwalitatief te verbeteren. Nader onderzoek naar de mogelijkheden voor 

verbetering van de inrichtingskwaliteit en recreatieve betekenis vormen het 

uitgangspunt voor eventueel te realiseren aanpassingen in de inrichting en 

het beheer van dit gebied.

Beoogd resultaat

Optimaal gebruik en beheer van het Gaasperplasgebied door realisatie van 

een duurzaam evenwicht tussen inrichtingskwaliteit en beheersniveau.

Betrokken partijen

GGA, gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, Hoogheemraadschap AGV, 

ondernemers, bewoners en gebruikersgroepen.

Trekker: Stadsdeel Zuidoost

Start: 2010

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- In samenspraak met de betrokken partijen komen tot een 

(her)inrichtingsplan Gaasperplasgebied.

Uren inzet GGA:    250 uur

Overige kosten GGA:   5.000 euro 

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

-Realisatie    PM

-Beheerslasten     PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

Subsidieregeling Mooi Nederland van VROM/LNV, ILG.
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6. Duurzaamheid en energieneutrale regio 2040 
 

Toelichting

Duurzaamheid en energieneutraliteit zijn belangrijke uitgangspunten voor de 

Regio Amsterdam. Ze vormen bovendien een goede kans voor de profilering 

van Groengebied Amstelland. Structureel duurzaamheidsbeleid ontbreekt 

en wordt juist als kans gezien om effectief in te kunnen spelen op de actuele 

ontwikkelingen. De volgende stappen zijn nodig om tot eenduidig duurzaam-

heidsbeleid te komen:

- Inventarisatie van kansen en mogelijkheden om vanuit Groengebied 

Amstelland bij te dragen aan het realiseren van doelstellingen van het project 

Energieneutrale regio 2040;

- Selectie van projecten en maatregelen die voor 2015 uitgevoerd kunnen 

worden;

- Opstellen van een projectplan om tot daadwerkelijke uitvoer te komen.

Beoogde resultaten

+ Uitgewerkt en gedragen duurzaamheidconcept inclusief toetsingskader 

 voor bestaande en nieuwe initiatieven;

+ Realistische projectplannen voor projecten en maatregelen die 

 voor 2015 uitvoerbaar zijn;

+ Realisatie van duurzame en energieneutrale projecten en maatregelen;

+ Versterking van het imago van duurzaamheid voor het Groengebied 

 Amstelland.

Betrokken partijen

GGA, Gemeenten, Regio Amstelland-Meerlanden, Provincie Noord-Holland, 

SBB, Landschap Noord-Holland (LNH), Hoogheemraadschap AGV, 

Agrarische Natuurvereniging, LTO, BA, ondernemers.

Trekker(s): gemeente Amsterdam, Regio Amstelland-Meerlanden.

Start: 2009

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Inventarisatie van kansen en mogelijkheden.

- Duurzaamheidconcept voor Groengebied Amstelland, in samenspraak met 

de betrokken partijen.

- Uitwerken van concrete projectplannen en een hieraan gekoppeld uitvoe-

ringsprogramma Duurzaamheid.

Uren inzet GGA:    250 uur

Overige kosten GGA:   5.000 euro

Inhuur externe expertise:   PM

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

-Realisatiekosten    PM

-Beheerslasten     PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

-

I
Behoud van 
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door ontwikkeling 
staat centraal
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7. Functieverbreding in de landbouw 

Toelichting 

Agrariërs zijn ‘dragers’ van het landschap en spelen een cruciale rol bij de 

instandhouding van huidige landschappelijke kwaliteit van Groengebied 

Amstelland. Verbredingactiviteiten voor agrariërs bieden  kansen voor het 

versterken van de bedrijfspositie van agrarische ondernemers en dragen 

tevens bij aan de versterking van het recreatieve aanbod. Om functie-

verbreding te stimuleren wordt op diverse niveaus gewerkt.  Zo zijn er 

projecten die zich direct richten op de agrarische bedrijven, maar er zijn ook 

projecten op een hoger abstractie niveau zoals bijv. Proeftuin Amsterdam 

waar op verschillende manieren wordt bijgedragen aan een gezonde en

duurzame stadsregio.

Beoogde resultaten

+ Organisatie en borging van structurele samenwerking, gericht op het 

 vergroten van mogelijkheden voor agrarische functieverbreding;

+ Plan van aanpak en realisatie verbredingactiviteiten;

+ Verbredingactiviteiten dragen bij aan  rendabele agrarische bedrijfsvoering 

 en de instandhouding van het agrarisch cultuurlandschap;

+ Verbredingactiviteiten dragen bij aan  versterking van het recreatieve 

 aanbod in Groengebied Amstelland.

Betrokken partijen

GGA, Agrarische Natuurvereniging, Stuurgroep Proeftuin Amsterdam, 

Gemeenten, BA, LTO, agrariërs.

Trekkers: Agrarische natuurvereniging

Start: 2009

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Analyseren uitkomsten huidige inventarisatie.

- Opstellen speerpuntenprogramma functieverbreding landbouw.

- Ondersteuning bij realisatie speerpunten-programma.

Uren inzet GGA:    150 uur

Bijdrage externe expertise:   PM

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

-
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II
Beter benutten 

en stimuleren van 
de productie 
van diensten 

vanuit het gebied 
voor de regio

8. Verbreding aanbod en verhoging inkomsten 
 Groengebied Amstelland   

Toelichting 

Commerciële initiatieven bieden de mogelijkheid om recreatieve behoeften 

op een rendabele wijze te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan de realisatie 

van horeca- en recreatievoorzieningen, energiewinningprojecten en andere 

projecten gericht op het vergroten van de verdiencapaciteit van het gebied. 

Beoogde resultaten

+ Verbetering van het recreatieve aanbod;

+ Realisatie van recreatiesteunpunten en andere projecten gericht op het 

 vergroten van de verdiencapaciteit van het gebied;

+ Extra inkomsten Groengebied Amstelland.

Betrokken partijen

GGA, SBB, Gemeenten, brancheorganisaties, NOC*NSF, gebruikersgroepen, 

(potentiële) ondernemers.

Trekker: programmabureau GGA

Beoogde start: 2009

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Uitvoeren verkenning ontwikkelingslocaties.

- Ontwikkeling beleid t.a.v. energiewinning.

- Nota van uitgangspunten en programma’s van eisen opstellen.

Uren inzet GGA:    600 uur

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

Realisatiekosten van noodzakelijke fysieke 

aanpassingen/maatregelen in het gebied,

werving en selectie van private partijen,

realisatie en bewaking van langdurige 

erfpachtovereenkomsten:   PM

- Beheerslasten     PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

-
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9. Optimale benutting potenties Groengebied  
 Amstelland voor evenementen

Toelichting

Een effectief en afgewogen evenementenbeleid zal de naamsbekendheid en 

het recreatief gebruik van Groengebied Amstelland vergroten. Daarnaast kan 

een rendabel evenementenbeleid structureel bijdragen aan de benodigde 

middelen voor het Groengebied Amstelland. Er dienen echter wel keuzes 

gemaakt te worden: welke evenementen zijn gewenst en welke niet, waar 

kunnen welke evenementen het beste plaatsvinden, welke evenementen 

zouden actief aangetrokken moeten worden en welke aanvullende 

voorzieningen zijn waar nodig? Op basis van de bevindingen zal een integraal 

investeringsprogramma voor de inrichting van evenemententerreinen en de 

verwerving van evenementen opgesteld worden.

Beoogde resultaten

+ Effectief en afgewogen evenementenbeleid;

+ Toename aantal bezoekers;

+ Versterking imago en naamsbekendheid;

+ Extra inkomsten.

       

Betrokken partijen

GGA, Gemeenten, beheerders, belangenorganisaties, ondernemers/

evenementenorganisaties, bewonersorganisaties.

Trekker: programmabureau GGA

Start: 2009

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Definiëring van de evenementenmarkt, uitvoeren beleidsonderzoek 

gemeenten en verkenning ontwikkelingslocaties.

- Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek inclusief evenementen 

investeringsprogramma.

Uren inzet GGA:    300 uur

Bijdrage externe expertise:   PM

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

- Realisatiekosten    PM

- Beheerslasten     PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

- 
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10. Verbetering en uitbreiding zwemvoorzieningen   

Toelichting 

Amsterdam wil het tekort aan openbare zwemgelegenheden in en rond de 

stad  oplossen. Het zwemaanbod en de voorzieningen rondom de 

Ouderkerkerplas, de Gaasperplas en het voormalig zwemstrandje bij de 

Diem, kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Echter de waterkwaliteit 

van de Ouderkerkerplas en de zwem-, zon- en speelfaciliteiten rond beide 

plassen zijn nog niet optimaal. Planvorming voor eventuele herinrichting en 

een uitvoeringsprogramma van maatregelen en voorzieningen voor beide 

plassen zal het zwemaanbod verder versterken.

Beoogde resultaten

+ Verbetering zwemfaciliteiten rondom beide plassen;

+ Realisatie extra strandaanbod rond de Gaasperplas;

+ Verbetering waterkwaliteit Ouderkerkerplas;

+ Intensiever (zwem)gebruik van de plassen.

Betrokken partijen

GGA, Gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, 

Hoogheemraadschap AGV, Nuon, NOC*NSF, gebruikersgroepen en 

ondernemers.

Trekker: programmabureau GGA.

Beoogde start: 2010*

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Opstellen verbeterplan.

- Afstemming bevindingen met betrokken instanties en gebruikersgroepen.

- Opstellen uitvoeringsplan herinrichting, maatregelen en voorzieningen.

Uren inzet GGA:    200 uur

Bijdrage externe expertise:   PM

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

- Realisatiekosten    PM

- Beheerslasten     PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

- ILG 
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III
Versterken 

van de relatie 
tussen 

stad en land

11.  Meer ontsluitingen Ommetjesmakers
 

Toelichting 

De kleinschalige en fijnmazige stad-land verbindingen tussen de verschillende 

wijken en het groengebied, zoals de zuidoost rand van Amstelveen, de 

zuidoost rand van Diemen en de zuidrand van de recreatieve verbindings-

boog, laten te wensen over en behoeven verbetering.

Beoogde resultaten

+ Een afgewogen en samenhangend ommetjesnetwerk vanuit woonwijken 

 direct grenzend aan Groengebied Amstelland;

+ Intensief gebruik van laagdrempelig wandelaanbod dicht bij huis door 

 omwonenden van Groengebied Amstelland.

Betrokken partijen

GGA, SBB, Hoogheemraadschap AGV, BA, Gemeenten, Provincie 

Noord-Holland, Agrarische Natuurvereniging, lokale agrariërs, Habitat 

coalitie en bewoners.

Trekker: programmabureau GGA. 

Start: 2009 

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- In samenhang met de nota ‘Lekker fietsen en wandelen’ uitvoeren van een 

verkenning van ontwikkelingslocaties.

- Ommetjesprogramma opstellen.

Uren inzet GGA:    300 uur

Bijdrage externe expertise:   PM

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

-Realisatiekosten    PM

-Beheerslasten     PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

- ILG EFRO, POP, BDU.
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12.	Versterking	netwerk	stad-land	fietsverbindingen	

 
Toelichting

Een aanzienlijk deel van de recreatie in de directe leefomgeving wordt per 

fiets beleefd. Een samenhangend en aantrekkelijk netwerk van stad-land 

fietsverbindingen draagt hieraan bij. Een aantrekkelijke stedelijke (noordelijke) 

oost-west fietsverbinding tussen de Diemer- en Amstelscheg biedt 

uitnodigende toegangsmogelijkheden tot de beide scheggen van het 

Groengebied.  

Beoogde resultaten

+ Een afgewogen en samenhangend stad-land fietsnetwerk vanuit de

 woonwijken direct grenzend aan Groengebied Amstelland;

+ Aantrekkelijke stedelijke (noordelijke) oost-west fietsverbinding tussen de 

 Diemer- en Amstelscheg;

+ Omwonenden gebruiken vaker de fiets om Groengebied Amstelland te 

 beleven.

Betrokken partijen 

GGA, SBB, Hoogheemraadschap AGV, BA, Gemeenten Diemen, 

Ouder-Amstel en Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en 

belangenorganisaties.

Trekker: gemeente Amsterdam 

Start: 2009

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Aanvullend op de nota ‘Lekker fietsen en wandelen’ een verkenning 

uitvoeren naar de ontwikkelingslocaties bij Amstelveen en Ouderamstel.

- Uitvoeringsprogramma opstellen.

Uren inzet GGA:    120 uur

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

-Realisatiekosten    PM

-Beheerslasten     PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

- ILG, Subsidiering Stadsregio, EFRO, POP, BDU.

III
Versterken 
van de relatie 
tussen 
stad en land
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III
Versterken 
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stad en land

13. Waterknooppunten netwerk en waterverbindingen  
  via Amstel, Gaasp en Diem
 

Toelichting 

Naast een aantrekkelijke belevingswaarde biedt personenvervoer over water 

ook mogelijkheden ten aanzien van de bereikbaarheid van het gebied. 

De volgende acties en maatregelen zijn gewenst:

a. Onderzoek naar de (planologische) mogelijkheden en de haalbaarheid 

 van nieuwe waterverbindingen en betere benutting van bestaande water-

 verbindingen voor privé- en passagiersvaart over de Amstel (vanuit 

 Amsterdam centrum), over de Gaasp (vanuit IJburg) en over de Diem;

b. Overzicht van noodzakelijke maatregelen en kosten per traject;

c. Uitbreiding van de mogelijkheden om het gebied over water te bereiken, 

 o.a. door aanleg van openbare steigers.

Beoogde resultaten

+ Duidelijkheid over wenselijkheid, kosten en haalbaarheid van diverse 

 mogelijke water- en veerverbindingen en/of watertaxi’s,

+ Duidelijkheid over een eventueel te realiseren en te communiceren, 

 Waterknooppunten netwerk in Amstelland 

+ Voorstel (opzet, organisatie, kosten) voor het opstarten van één of 

 meer nieuwe veerverbindingen.

Betrokken partijen

GGA, Hoogheemraadschap AGV, Rijkswaterstaat, Gemeenten, Stadsregio 

Amsterdam, Provincie Noord-Holland, belangenorganisaties, ondernemers. 

Trekker: Stadsregio Amsterdam

Beoogde start: 2010*

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Uitvoeren verkenning en haalbaarheidsonderzoek.

- Project en maatregelenplan opstellen.

Uren inzet GGA:    100 uur

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

- Realisatiekosten    PM

- Beheerslasten     PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

- ILG, POP, BDU.
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14. Ontwikkeling, entrees, transferia en infopunten 

 
Toelichting

Een bezoekersplan voor de verschillende gebruikersgroepen vormt de basis 

voor het plannen en realiseren van entrees, transferia en informatiepunten. 

Op korte termijn kan worden gestart met de aanleg c.q. markering van de 

eenvoudige entrees (parkeerplaatsen met informatiebord) en wordt de 

mogelijkheid onderzocht om aan te haken bij het project 

‘de Groene bus’. Hiernaast zal onderzoek worden gedaan naar de behoefte 

en haalbaarheid van meer complete entrees en transferia (o.a. gecombineerd 

met horeca en verhuurfaciliteiten).

Beoogde resultaten

+ Alle locaties voor entrees en transferia zijn bepaald, alsmede het niveau 

 van inrichting en voorzieningen;

+ Alle eenvoudige entrees zijn gerealiseerd en bewegwijzerd;

+ Recreanten en toeristen weten beter hun startplek voor activiteiten te 

 vinden en wat er waar in het gebied mogelijk is.

Betrokken partijen

GGA, Gemeenten, Provincie Noord-Holland, SBB, BA, PGH, 

Hoogheemraadschap AGV, gebruikersorganisaties, ANMEC, ondernemers 

en particuliere terreineigenaren.

Trekker: programmabureau GGA.

Beoogde start: 2010*

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Uitvoeren verkenning en opstellen van een bezoekersmanagement plan.

- Realisatie eenvoudige quick win entrees.

- Haalbaarheidsonderzoek grootschalige entrees met hoog 

voorzieningenniveau.

Uren inzet GGA:    250 uur

Kosten GGA voor realisatie eenvoudige 

entrees:     PM

Bijdrage externe expertise:   PM

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

- Realisatiekosten    PM

- Beheerslasten      PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

- ILG, Metropolitaan Landschap, EFRO, POP, BDU.

III
Versterken 
van de relatie 
tussen 
stad en land
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III
Versterken 

van de relatie 
tussen 

stad en land

15. Nieuwe OV voorziening: Diemerbos tram 
 

Toelichting 

De bereikbaarheid en het gebruik van het Diemerbos kan worden verbeterd 

door het doortrekken van het tracé van tramlijn 9 tot het Diemerbos. 

Onderzoek naar de (planologische) mogelijkheden in combinatie met een 

complete haalbaarheidsstudie maakt duidelijk of de Diemerbos tram 

gerealiseerd kan worden. Op dit moment vindt al onderzoek plaats naar de 

haalbaarheid van het doortrekken van het tracé tot station Bijlmer.

Beoogde resultaten

+ Duidelijkheid over wenselijkheid, kosten en haalbaarheid van een 

 Diemerbos tram.

+ Verbetering OV bereik Diemerbos.

Betrokken partijen

GGA, SBB, Gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Gemeentelijk 

Vervoer Bedrijf Amsterdam.

Trekker: Gemeente Amsterdam. 

Beoogde start: 2009

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Behoefte en haalbaarheidsonderzoek.

Uren inzet GGA:    80 uur

- Realisatiekosten    PM

- Beheerslasten    PM      

Mogelijke subsidies/cofinanciering

- 
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16. Uitwerking Marketing en Communicatieprogramma

 
Toelichting

a. Inventariseren van alle lokale en regionale marketing- en communicatie

 plannen (van de VVV, Staatsbosbeheer, gemeenten, ondernemers e.d.) 

 waarbij het GGA op een of andere manier in genoemd wordt c.q. 

 betrokken is; analyseren van deze plannen en vaststellen waar het goed en 

 niet goed gaat op het gebied van marketing en communicatie; 

b. Komen tot een eenduidig marketing en communicatieplan waarbij gebruik 

 gemaakt kan worden van bestaande activiteiten van derden, maar waarbij 

 ook nieuwe acties gepland worden om hiaten op dit gebied te dichten;

c. Acties uit dit plan moeten niet alleen gaan over hoe waardevol het GGA 

 is, maar vooral ook aangeven hoe aantrekkelijk Groengebied Amstelland is 

 voor de diverse recreatiedoelgroepen;

d. Acties kunnen ook ingezet worden om de marketing activiteiten van 

 derden effectiever te maken;

e. uitvoering diverse marketing en communicatieacties.

Beoogde resultaten 

+ Versterking en uniformering van de boodschap die het Groengebied 

 Amstelland aan (potentiële) bezoekers wil uitzenden;

+ Geïntegreerd marketing en communicatieplan, incl. uitvoeringsprogramma 

 en kostenoverzicht;

+ Uitvoering van eigen acties en afstemming en samenwerking m.b.t. acties 

 door andere partijen.

Betrokken partijen

GGA, BA, ATCB, VVV, SBB, NHL, Gemeenten, ANMEC, PGH, Agis,

ondernemers.

Trekker: programmabureau GGA.

Start: 2008 

(Er is tijdens de thematafel ‘Bewustwording’ al een aanvang gemaakt met dit 

project)

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Uitwerken marketing en communicatieplan tot een programma.

- Implementatie van het marketing- en communicatie programma.

Uren inzet GGA:

Planvorming en implementatie:  100 uur

Uitvoering programma:   550 uur

Overige kosten GGA:   40.000 euro

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM

Mogelijke subsidies/cofinanciering

- 

III
Versterken 
van de relatie 
tussen 
stad en land
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17. Ontwikkeling belevingsdagtochten   

Toelichting 

In samenhang met o.a. het Marketing en Communicatieprogramma en de 

verbreding van de landbouw kunnen de bestaande initiatieven voor 

individuele natuurtochten en groepsexcursies verder worden uitgebouwd.

Beoogde resultaten

+ Jaarprogramma natuurbelevingtochten;

+ Toename aantal deelnemers;

+ Versterking imago en naamsbekendheid Groengebied Amstelland.

Betrokken partijen 

GGA, Agrarische Natuurvereniging, Gemeenten, BA, SBB, LNH, IVN, 

agrariërs, overige ondernemers.

Trekker: Agrarische Natuurvereninging. 

Beoogde start: 2010*

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Inventarisatie van initiatieven en aanbod.

- Organisatie van een jaarprogramma.

- Promotie van het jaarprogramma.

Uren inzet GGA:    90 uur

Overige kosten GGA:   5.000 euro

Bijdrage externe expertise:   10.000 euro

Uren inzet en kosten betrokken partijen: PM
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IV
Rol van de 
organisatie 

Groengebied 
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18. Organiseren samenwerking
  

Toelichting 

Het uitvoeringsprogramma is een dynamisch document en zal doorlopend 

worden vernieuwd en geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen 

en kansen die zich voor doen. Belangrijk daarbij is een continue focus op de 

‘omgeving’ van het groengebied. Niet alleen ontwikkelingen in het gebied zelf, 

maar ook in ruimer regionaal verband, zijn van invloed op het Groengebied. 

Een doorlopende  goede samenwerking met de belangrijkste stakeholders is 

cruciaal om goed te kunnen inspelen op kansen en bedreigingen die zich 

voordoen.  Binnen de doelstellingen van Groengebied Amstelland wordt, op 

het vlak van coördinatie en inspiratie tot vernieuwing, een voortrekkersrol 

geambieerd. Deze krijgt de komende maanden en jaren nadrukkelijk een 

invulling, in samenspraak met de participanten binnen Groengebied Amstelland. 

Beoogde resultaten

De coördinerende rol en functie van Groengebied Amstelland binnen de 

beleidskaders van het Groengebied is concreet inhoud gegeven en wordt 

door de individuele gemeenten ook als zodanig erkend.

Betrokken partijen:  Alle stakeholders.

Trekker: Programmabureau GGA. 

Start: 2009

Processtappen, inzet en kosten(raming)

- Invulling geven aan de coördinerende rol.

Uren inzet GGA:        400 uur

Overige kosten GGA:   50.000 euro
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Landschappelijke inrichting en
 
gebiedsbeleving:
1.  Verkrijgen inzicht in beleefde kwaliteit van drie   
 deelgebieden in de Amstelscheg

2.  Verbeteren van de beleefde kwaliteit door het 
 nemen van gerichte verkeersmaatregelen

4.  Vergroten veiligheidsgevoel bezoekers    
  Groengebied Amstelland

5.  Opwaarderen Gaasperplasgebied 
	 (voormalig	fl	oriadeterrein)

Uitbreiding recreatieaanbod en vergroting 
verdiencapaciteit van het gebied:
7.  Functieverbreding in de landbouw

8.  Verbreding aanbod en verhoging inkomsten 
 Groengebied Amstelland

9.  Optimale benutting potenties 
 Groengebied Amstelland voor evenementen

10.  Verbetering en uitbreiding zwemvoorzieningen

Projecten 
ingedeeld naar 

thema
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Bereikbaarheid en toegankelijkheid:
3. Verbeteren recreatieve infrastructuur en 
 ontsluiting Groengebied Amstelland

11.  Meer ontsluitingen Ommetjesmakers

12.		 Versterking	netwerk	stad-land	fi	etsverbindingen

13.  Waterknooppunten netwerk en 
 waterverbindingen via Amstel, Gaasp en Diem

14.  Onwikkeling entrees, transferia en infopunten

15.  Nieuwe OV voorziening: Diemerbos tram

Milieu en duurzaamheid:
6. Duurzaamheid en energieneutrale regio 2040

Marketing en promotie: 
16.  Uitwerking Marketing en Communicatieprogramma

17.  Ontwikkeling belevingsdagtochten

Samenwerking:
18.  Organiseren samenwerking

Projecten 
ingedeeld naar 
thema
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