Behoud door ontwikkeling
Visie Groengebied Amstelland
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Het bestuur van Groengebied Amstelland heeft zich sinds de oprichting
sterk gemaakt voor het behoud van het gebied. Mede hierdoor is het
gebied in de oorspronkelijke omvang behouden. Ruim 25 jaar na de
start van de aanleg van Groengebied Amstelland is de vraag actueel of
deze koers voldoende is voor het behouden en het verbeteren van het

De visie is op 10 december 2009 vastgesteld
door het Algemeen Bestuur. Hiervoor is
het contact gezocht met gebruikers- en
belangengroepen om hun reacties te peilen.
Een visie uitvoeren én vasthouden kunnen
we niet alleen, daar heeft Groengebied
Amstelland uw hulp en ondersteuning
bij nodig.
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gebied, of dat een nieuwe kijk op het gebied en de te volgen koers nodig
is. De visie Groengebied Amstelland geeft antwoord op die vragen.
Niet voor niets wordt gekozen voor behoud door ontwikkeling. Ons doel is
het unieke karakter van het gebied te
behouden en tegelijkertijd de recreatieve
voorzieningen te verbeteren en uit te breiden.
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n 2008 bezochten ruim 3 miljoen mensen Groengebied Amstelland.
Dat is een forse stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Duidelijk
is dat de recreatiegebieden in een behoefte voorzien. Mensen vinden er
rust en ruimte, dicht bij de stad. De behoefte aan ruimte voor recreatie
neemt de komende jaren verder toe. Mensen willen de drukte van de
stad af en toe kunnen ontvluchten. Tegelijkertijd blijft de druk vanuit
de oprukkende stad onverminderd groot. Om goed voorbereid te zijn
op alle ontwikkelingen die op Groengebied Amstelland afkomen, is een
duidelijke koers noodzakelijk.
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De context

Doel en speerpunten Visie

Groengebied Amstelland maakt bijna volledig onderdeel uit van het
Groene Hart. Het rijk heeft het gebied aangewezen als bufferzone om te
voorkomen dat de steden aan elkaar groeien. Tevens ligt het gebied in
de ‘Metropoolregio Amsterdam’. Groengebied Amstelland bestaat uit een
afwisselend mozaïek van relatief kleinschalige stedelijke kernen en
open, waterrijk cultuurlandschap met waardevolle natuur. Het
scheggenlandschap wordt omzoomd door de Stelling van Amsterdam,
een linie van 19e-eeuwse forten met een groen karakter, die de
scheggen met elkaar verbindt. De kwaliteit van dit metropolitane
landschap staat echter onder druk door het afnemende economische
belang van de landbouw en tegelijkertijd een relatief hoge ruimtedruk.

De Visie Groengebied Amstelland heeft als doel de recreatiegebieden
verder te versterken en te ontwikkelen en om als gemeenschappelijke
regeling slagvaardiger de taken te kunnen uitvoeren. De visie geeft de
gewenste lange termijn ontwikkeling voor Groengebied Amstelland weer
en geeft richting en sturing aan het handelen van Groengebied
Amstelland. De komende jaren wordt ingezet op een drietal speerpunten.

Gemeenschappelijke regeling

4

De organisatie achter Groengebied Amstelland is een
gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Noord-Holland en de
gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen. Met
elkaar hebben zij de taak Groengebied Amstelland landelijk te houden.
De regionale betekenis van het gebied wordt hiermee onderstreept.
Daarnaast heeft Groengebied Amstelland een belangrijke taak in het
aanleggen, beheren en exploiteren van recreatiegebieden. Groengebied
Amstelland heeft als doel een harmonieus landschap te ontwikkelen,
afgestemd op een evenwichtig natuurlijk milieu en een gezonde
agrarische bedrijfsvoering.
Deelnemers gemeenschappelijke regeling;
totale baten Groengebied Amstelland
Gemeente Amsterdam (43,1%)
Provincie Noord-Holland (24,5%)
Gemeente Amstelveen (13,7%)
Gemeente Diemen (4,2%)
Gemeente Ouder-Amstel (2,3%)
Exploitatieopbrengsten (7,4%)
Financiële baten (4,8%)

Vermaakzoekers
De vermaakzoeker bestaat uit de zon- en zwemrecreant, de
evenementenbezoeker, de feestvierder (waaronder de barbecueër) en
de bezoeker van speelvoorzieningen. Doorslaggevend is de kwaliteit van
de voorziening (zwemwater, evenement, speelvoorziening, ligweide e.d.),
maar ook de bereikbaarheid (nabij woning, openbaar vervoer of

parkeervoorziening) en de aanwezigheid van (hoogwaardige) horeca.
Vermaakzoekers komen vooral in de zomerse weekenden recreëren.
Op de hieronder getoonde kaart is een inventarisatie weergegeven
van de plekken die worden bezocht door de verschillende
gebruikersgroepen.

Drie speerpunten Visie
• Behoud van het landschap door ontwikkeling
	Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk, wanneer ze bijdragen aan
het versterken van het karakter van elk deelgebied om de
kwaliteit van het gebied in zijn geheel te vergroten. De beleving
van cultuurhistorische waarden, natuur en water staat voorop.
Hiervoor is duurzaam beheer van het gebied met aandacht voor
het behoud van biodiversiteit noodzakelijk.
•B
 eter benutten en stimuleren van de productie
van diensten voor de regio
	Het gaat hierbij om het bevorderen van recreatiemogelijkheden,
voedselvoorziening (streekproducten), waterbeheer, groene
energie en landschapsbeheer. Zo wordt tegemoet gekomen aan
de trends en wensen van bezoekers en bewoners.
• Versterken van de relatie tussen stad en land
	De relatie tussen stad en land wordt verbeterd in communicatief,
fysiek en functioneel opzicht. Groengebied Amstelland zet zich in
om meer bekendheid onder bewoners te verwerven door beter in
beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn voor
vrijetijdsbesteding. Gekeken wordt hoe de toegankelijkheid van
het gebied verbeterd kan worden en hoe het programma beter
aan kan sluiten bij het karakter van de deelgebieden.

Ambitie
De ambitie is om vanuit een ontwikkelingsgedachte de kansen te
benutten om het gebied te behouden. Dat vraagt om een minder
defensieve houding ten opzichte van de stad, om meer interactie
met de omgeving en een grotere focus op de gezamenlijke belangen.
Daarnaast wordt in de toekomst beter ingespeeld op de externe
ontwikkelingen die van invloed zijn op Groengebied Amstelland.
De betekenis en het draagvlak voor Groengebied Amstelland worden
vergroot door een betere naamsbekendheid en een beter gebruik
van het gebied. Er wordt daarom fors ingezet op het vergroten van
de naamsbekendheid en het versterken van de relatie tussen het
stedelijk gebied en de nabij gelegen groene omgeving.

Doelgroepen
Groengebied Amstelland biedt verschillende doelgroepen mogelijkheden
te recreëren en om rust en ruimte te ervaren. Het gebied is een contrast
met de stedelijke leef- en/of werkomgeving van een groot deel van de
gebruikers. Om op globaal niveau aan te geven voor welk soort gebruik

een gedeelte van het gebied zich het beste leent, is een hoofdindeling
in drie typen gebruikers gemaakt.
Ommetjesmakers
De ommetjesmaker is iemand die de hond uitlaat, een rondje gaat
rennen of even van de buitenlucht wil genieten. Nabijheid is cruciaal,
net als rust en een goede omgevingskwaliteit. De verbondenheid met
de plek is voor de ommetjesmaker groot. De bezoekduur is meestal
minder dan een uur, maar het aantal bezoeken is hoog en de bezoeken
vinden het hele jaar door plaats.
Natuur-, rust- en ruimtezoekers
De natuur-, rust- en ruimtezoeker kent een sportieve (duursporter en
kanoër) en een recreatieve variant (langeafstandswandelaar, fietser, ruiter
en (route)watersporter). De samenhang van routenetwerk, landschap,
natuur en cultuurhistorische elementen is belangrijk voor deze groep.
Ze vraagt een hoge streekeigen omgevingskwaliteit waar veel te zien is.
Deze vorm van routegebonden recreatie komt vooral voor in het weekend.

5

De uitwerking
Groengebied Amstelland heeft een aantal opgaven geformuleerd die
invulling geven aan de eerder geformuleerde doelstelling en ambitie.

De betekenis van Groengebied Amstelland
vergroten voor de regio
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Landbouw, vrijetijdsbesteding en toerisme zijn economische dragers
van het landschap. Door aan te sluiten bij de wensen van de huidige
recreant met passende voorzieningen en diensten in het gebied wordt
het gebied aantrekkelijker voor recreanten, kunnen inkomsten worden
verworven voor het beheer van het gebied en wordt een bijdrage
geleverd aan het vergroten van de werkgelegenheid. Voor de
instandhouding van Groengebied Amstelland is het van belang dat er
voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Ook nieuwe functies
zoals energiewinning en waterberging kunnen betekenis toevoegen aan
het gebied. Het belang van Groengebied Amstelland voor de omliggende
stad wordt hierdoor groter. Het draagvlak voor instandhouding neemt toe
en daarmee de kans dat Groengebied Amstelland zich duurzaam weet te
positioneren in de metropoolregio.

Identiteit en herkenbaarheid van de
deelgebieden versterken
De beleving en betekenis van het gebied wordt in belangrijke mate
bepaald door de kwaliteit van het landschap. Groengebied Amstelland
kent een gevarieerd landschap dat van deelgebied tot deelgebied
sterk verschilt. Vanuit de eigen kwaliteit van de deelgebieden streeft
Groengebied Amstelland naar een zo optimaal mogelijke inrichting van
dit landschap, afgestemd op de wensen en behoeften van recreanten.
Het beheersbaar houden van het gebied is daarbij een belangrijk
uitgangspunt.

Inspelen op wensen/behoeften recreanten
We leven in een belevingsmaatschappij waarin de recreant in
toenemende mate op zoek is naar het ervaren van een bijzondere

beleving. Natuur-, rust- en ruimtezoekers richten zich steeds meer
op het beleven van het landschap en de historie van het gebied.
Voor ommetjesmakers geldt dat zij op zoek zijn naar een, meer
alledaagse, beleving van een moment van rust en ontspanning
in het groen nabij hun woonomgeving. Daarnaast kennen de
vermaakzoekers vaak een andere betekenis toe aan de recreatie
gebieden dan de eerder genoemde groepen. Deze recreanten zoeken
bijvoorbeeld een bijzondere ervaring in het bezoeken van evenementen,
een dagje weg met familieleden of een picknick met vrienden. Door
rekening te houden met deze verschillende wensen en behoefte, zorgen
we er in de toekomst voor dat de belevingswaarde voor elk type
gebruiker toeneemt. Bewoners en bezoekers zullen actief betrokken
worden bij relevante onderwerpen. Met behulp van de recreatiemonitor
worden jaarlijks de bezoekersaantallen geteld en worden eens in de
twee jaar de aard van het gebruik, de waardering van het gebied en de
wensen/behoeften van de gebruiker vastgesteld. De uitkomsten worden
gebruikt bij het vaststellen van beleid, het verbeteren en het uitbreiden
van het aanbod voor het gebied.

Stimuleren bekendheid door de
mogelijkheden in het gebied te promoten
Beter bekend is beter gebruikt. Communicatief zouden de mogelijk
heden voor vrijetijdsbesteding in Groengebied Amstelland beter in
beeld kunnen worden gebracht, om de bekendheid en daarmee het
gebruik te stimuleren.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
van de scheggen verbeteren
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de aanleg van een netwerk
van paden in Groengebied Amstelland. Dit netwerk wordt verder
geoptimaliseerd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is een goede
aansluiting van de fietspaden binnen en buiten de stad. Daarnaast
gaat extra aandacht uit naar het mogelijk maken van korte wandelingen
in de vorm van ommetjes en worden de mogelijkheden onderzocht voor

extra ruiterpaden. Ook de routes over het water via de Amstel en de
Gaasp kunnen worden versterkt, bijvoorbeeld door de aanleg van
openbare steigers en het realiseren van een routebewegwijzering.
Naast bereikbaarheid is het belangrijk dat de gebieden zoveel mogelijk
openbaar toegankelijk zijn.

Streven naar duurzaamheid
Duurzaamheid en het energieneutraal handelen zijn belangrijke thema’s
voor de regio. Groengebied Amstelland wil hieraan bijdragen en zal de
kansen en mogelijkheden die er liggen inventariseren en omzetten naar
concrete stappen die bijdragen aan het bereiken van duurzaamheid.

Richten op samenwerking met partners
Steeds meer partijen zien het belang in van het groen houden van
Groengebied Amstelland en zijn bereid hiervoor inspanningen te
leveren. Bij het opstellen van de visie en het uitvoeringsprogramma
is samenwerking gezocht met een groot aantal van deze partners.
Groengebied Amstelland wil zoveel mogelijk samen optrekken en
krachten bundelen om het gebied verder te ontwikkelen.

Uitvoeringsprogramma
Met het opstellen van een visie eindigt niet de ambitie van het
bestuur van Groengebied Amstelland om vanuit een ontwikke
lingsgedachte het gebied te behouden. Op basis van de wensen,
ambities en de rol die het recreatieschap voor zichzelf definieert, is
een meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin de
projecten die de komende jaren worden uitgevoerd. Het meerjaren
uitvoeringsprogramma wordt regelmatig geactualiseerd om in te
kunnen spelen op veranderende inzichten, prioriteiten en realisatieen financieringskansen. Bij de realisatie van het uitvoeringsprogramma
werkt Groengebied Amstelland samen met partners die ook bij het
opstellen van de visie een rol hebben gespeeld. Deels financiert
Groengebied Amstelland zelf, waar mogelijk worden medefinanciers
gezocht om zodoende meer projecten te kunnen verwezenlijken.

Recreatieve verbindingsboog

Diemerscheg

Amstelscheg

In de recreatieboog is het streven om het huidige areaal groen te
behouden en te verbeteren in kwaliteit. Als delen bebouwd worden
moet er gecompenseerd worden, waarbij het totaal aan ontwik
kelingen de kwaliteit van het gebied verbetert. Realisatie van
hoogwaardige stedelijke horeca is een streven voor het gebied.
Groengebied Amstelland stelt zich hierbij op als belangenbehartiger.
De recreatieboog moet meer deel uit maken van Amsterdam
Zuidoost door stukken van Groengebied Amstelland een rol te
geven in de buurtopbouw (zoals het initiatief de Ruige Hof).
Dit is vooral een stedelijk belang waaraan het recreatieschap wil
meewerken. Routes door bijzondere stadslandschappen van
Zuidoost moeten aansluiten bij de bestaande groene routes door
Groengebied Amstelland.

In de Diemerscheg wordt gezocht naar het extra benutten van
de positieve kanten van de ruimtelijke versnippering. Het is de
ambitie om aan elke ‘kamer’ in het gebied een karakteristiek te
geven, liefst met een gebruiker die iets toevoegt aan het openbare
karakter. Het vormen en verbeteren van een recreatief hoofdraster
van verbindingen, waardoor een tocht door de Diemerscheg geen
zoektocht wordt, is een belangrijke ambitie van Groengebied
Amstelland. Dit hoofdraster begint in het omringend stedelijk
gebied. De bestaande kwaliteiten zoals de historische linten langs
rivieren moeten worden gekoesterd. Het gebruik van deze
historische plekken moet zo publiek mogelijk zijn. Bij een gebied
met een hoge dynamiek past een dynamisch gebruik. Tijdelijke
functies gericht op recreatie en beleving zijn welkom. Het bestuur
streeft naar een meer regionaal gebruik van de Diemerscheg.

De Amstelscheg wordt verder ontwikkeld als de cultuurhistorische
parel met de veehouderij als hoofdbeheerder van het landschap.
Amstelland wil zijn naam verbinden aan de productie van
streekproducten. De ambitie is om het boerenland op het huidige
niveau te handhaven en een maximaal contrast tussen stadsrand
en het landelijk gebied te ontwikkelen. Hierbij passen geen nieuwe
(vlakvullende) stedelijke functies zoals woningbouw,
bedrijventerreinen en volkstuinen, maar ook geen vlakvullende
recreatiegebieden in aanvulling op het bestaande programma.
Sommige kleinschalige stedelijke functies zoals openbare horeca,
kleinschalige verblijfrecreatie, zorginitiatieven en bijvoorbeeld
galeries zijn, mits goed ingepast, juist gewenst. De Amstel is de
ruimtelijke drager. Rust en ruimte van het deelgebied zijn een
kracht.
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Meerjaren uitvoeringsprogramma
Behoud van het landschap door ontwikkeling staat centraal

1

Natuur behouden en ontwikkelen

2

Verbeteren van de beleefde kwaliteit
van het gebied door het nemen van
gerichte verkeersmaatregelen

Projectdoelstelling
Groengebied Amstelland stelt zich ten doel de
natuurwaarden in het gebied te behouden en zo veel
mogelijk te ontwikkelen. De aantrekkingskracht van
Amstelland voor recreanten wordt voor een
aanzienlijk deel gevormd door de natuur, die in het
buitengebied meer tot ontwikkeling kan komen dan
in de stad.

Projectdoelstelling
De verkeersdrukte op recreatieve routes is mede
bepalend voor de beleefde kwaliteit van gebieden
in Amstelland. Op basis van een quick-scan worden
de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd en
worden voorstellen voor verbetering uitgewerkt.

Trekker
Programmabureau Groengebied Amstelland

Trekker
Programmabureau
Groengebied Amstelland/
gemeenten
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Betrokken partijen
Groengebied Amstelland, Staatsbosbeheer,
Hoogheemraadschap AGV, Beschermers Amstelland,
Agrarische Natuurvereniging,
Landschap Noord-Holland
Mogelijke subsidies/
cofinanciering
ILG, dagbesteding in
de zorg, Metropolitaan
Landschap, Platteland
Ontwikkelingsprogramma
Provincies (POP)

Betrokken partijen
Groengebied Amstelland,
Beschermers Amstelland, gemeenten, Stadsregio,
Provincie Noord-Holland en Provincie Utrecht,
Programmabureau Groene Hart, Hoogheem
raadschap AGV, Staatsbosbeheer, agrariërs,
NOC*NSF, bewoners en gebruikersorganisaties
Mogelijke subsidies/cofinanciering
Subsidiering verkeersveiligheidsprojecten door
Stadsregio, subsidieregeling Mooi Nederland
van VROM/LNV, BDU

3

Verbeteren recreatieve infrastructuur
en ontsluiting Groengebied Amstelland
Projectdoelstelling
Samen met partners en belanghebbenden wordt
gewerkt aan optimalisering van de recreatieve
verbindingen voor
wandelaars, fietsers
en ruiters binnen
Groengebied Amstelland.
Trekker
Programmabureau
Groengebied Amstelland
Betrokken partijen
Groengebied Amstelland, Beschermers Amstelland,
Stadsregio, gemeenten, provincie Noord-Holland,
provincie Utrecht, Waternet, Programmabureau
Groene Hart, agrariërs, bewoners en
gebruikersorganisaties
Mogelijke subsidies/cofinanciering
ILG, Subsidiering Stadsregio,
project Investeren in Landschap, BDU, POP

4

Vergroten veiligheidsgevoel bezoekers
Groengebied Amstelland
Projectdoelstelling
In samenwerking met beheerders en politie wordt
op basis van gebruikersonderzoek een integraal
veiligheidsplan opgesteld. Dit plan is gericht op
vergroting van het veiligheidsgevoel van bezoekers
in het gebied.
Trekker
Programmabureau Groengebied Amstelland
Betrokken partijen
Groengebied Amstelland, gemeenten,
politie Amsterdam Amstelland, Staatsbosbeheer,
bewoners en gebruikersgroepen
Mogelijke subsidies/
cofinanciering
mogelijkheden worden
onderzocht

5

Opwaarderen Gaasperplasgebied
(voormalig floriadeterrein)
Projectdoelstelling
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.
Trekker
Stadsdeel Zuidoost
Betrokken partijen
Groengebied Amstelland,
gemeente Amsterdam,
stadsdeel Zuidoost, Hoogheemraadschap AGV,
ondernemers, bewoners en gebruikersgroepen
Mogelijke subsidies/cofinanciering
Subsidieregeling Mooi Nederland van VROM/LNV, ILG

6

Duurzaamheid en energieneutrale regio 2040

Projectdoelstelling
Groengebied Amstelland wil een actieve bijdrage
leveren aan het realiseren van een duurzame en
energieneutrale regio.
Aangehaakt zal worden bij de initiatieven die hiertoe
door de regio Amstelland-Meerlanden en Amsterdam
worden ondernomen.
Trekker
Gemeente Amsterdam/ Regio Amstelland-Meerlanden
Betrokken partijen
Groengebied Amstelland, gemeenten, Regio
Amstelland-Meerlanden, Provincie Noord-Holland,
Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland,
Hoogheemraadschap AGV, Agrarische
Natuurvereniging, LTO, Beschermers Amstelland
en ondernemers
Mogelijke subsidies/
cofinanciering
mogelijkheden worden
onderzocht

9

Beter benutten en stimuleren van de productie van diensten vanuit het gebied voor de regio

7

10

Functieverbreding in de landbouw

Projectdoelstelling
Groengebied Amstelland ziet agrariërs als belangrijke
dragers van het landschap van Amstelland. Een
verbreding van de agrarische activiteiten draagt
zowel bij aan een betere positie van de landbouw
als aan een vergroting van het dienstenaanbod.
Groengebied Amstelland wil de landbouw waar
mogelijk en gewenst
zoveel mogelijk
ondersteunen om
verbreding mogelijk
te maken.
Trekker
Agrarische
Natuurvereniging
Betrokken partijen
Groengebied Amstelland, Agrarische Natuur
vereniging, Stuurgroep Proeftuin Amsterdam,
gemeenten, Beschermers Amstelland,
LTO en agrariërs
Mogelijke subsidies/cofinanciering
mogelijkheden worden onderzocht

8

9
Verbreding aanbod en verhoging
inkomsten Groengebied Amstelland

Optimale benutting potenties Groengebied
Amstelland voor evenementen

Projectdoelstelling
Commerciële initiatieven kunnen bijdragen aan een
verbreding van het recreatieve aanbod en aan het
genereren van inkomsten die ten goede kunnen
komen aan de in stand houding van het gebied.
De mogelijkheden die Groengebied Amstelland
hiertoe bieden, worden verder onderzocht
op haalbaarheid en draagvlak.

Projectdoelstelling
Een effectief en afgewogen evenementenbeleid zal
de naamsbekendheid en het recreatief gebruik van
Groengebied Amstelland vergroten. Groengebied
Amstelland zal de mogelijkheden voor evenementen
in het gebied onderzoeken en keuzes maken ten
aanzien van welke evenementen in het gebied
gewenst zijn en welke locaties hiervoor het meest
geschikt zijn. Vervolgens worden plannen opgesteld
voor de inrichting van
evenemententerreinen
en het aantrekken van
evenementen.

Trekker
Programmabureau Groengebied Amstelland
Betrokken partijen
Groengebied Amstelland, Staatsbosbeheer,
gemeenten, brancheorganisaties, gebruikersgroepen,
(potentiële) ondernemers
Mogelijke subsidies/
cofinanciering
mogelijkheden worden
onderzocht

Trekker
Programmabureau
Groengebied Amstelland
Betrokken partijen
Groengebied Amstelland, gemeenten, beheerders,
belangenorganisaties, ondernemers,
evenementenorganisaties, bewonersorganisaties
Mogelijke subsidies/cofinanciering
mogelijkheden worden onderzocht

Versterken van de relatie tussen stad en land

10

Verbetering en uitbreiding zwemvoorzieningen

Projectdoelstelling
Om in te spelen op het tekort aan zwemwater in
en rond Amsterdam wordt gestreefd naar
verbetering van de zwemfaciliteiten en uitbreiding
van het strandaanbod. Daarnaast wordt de
waterkwaliteit van de Ouderkerkerplas en de
Gaasperplas verbeterd en worden de mogelijkheden
nagegaan voor een opwaardering van het voormalig
zwemstrandje bij de Diem.
Trekker
Programmabureau Groengebied Amstelland
Betrokken partijen
Groengebied Amstelland, gemeenten Ouder-Amstel
en Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, Hoogheem
raadschap AGV, Nuon, NOC*NSF, gebruikersgroepen
en ondernemers
Mogelijke subsidies/
cofinanciering
ILG

11

Meer ontsluitingen ommetjesmakers

12

Versterking netwerk
stad – land fietsverbindingen

Projectdoelstelling
Groengebied Amstelland zal het netwerk van
‘ommetjes’ optimaliseren en verder uitbreiden
op plaatsen waar goede mogelijkheden voor
het maken van een ‘ommetje’ nu nog ontbreken.
Op deze manier worden goede wandelmogelijkheden
geboden voor omwonenden die laagdrempelig zijn
en dicht bij huis.

Projectdoelstelling
Een samenhangend en aantrekkelijk netwerk van
stad - land fietsverbindingen met een oost / west
verbinding door Amsterdam Zuid-Oost, dat zorgt
voor uitnodigende toegangsmogelijkheden tot de
Diemer- en Amstelscheg. De locaties hiervoor
worden gedefinieerd en vertaald naar concrete
projecten.

Trekker
Programmabureau
Groengebied Amstelland

Trekker
Gemeente Amsterdam

Betrokken partijen
Groengebied Amstelland,
Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap AGV,
Beschermers Amstelland, gemeenten, Provincie
Noord-Holland, Agrarische Natuurvereniging, lokale
agrariërs, Habitat coalitie en bewoners
Mogelijke subsidies/cofinanciering
ILG, EFRO, POP, BDU

13

Waterknooppuntennetwerk en
waterverbindingen via Amstel, Gaasp en Diem

14

Ontwikkeling entrees,
transferia en informatiepunten

Projectdoelstelling
Een beter recreatief gebruik van water versterkt
de bereikbaarheid en de belevingswaarde van
Groengebied Amstelland. Er wordt onderzocht
welke mogelijkheden er zijn tot de aanleg van
nieuwe waterverbindingen over de Amstel,
Gaasp en Diem. Ook wordt onderzocht hoe het
water beter bereikbaar
kan worden gemaakt door
onder meer de aanleg van
openbare steigers.

Projectdoelstelling
Groengebied Amstelland streeft naar het realiseren
van recreatieknooppunten in de vorm van entrees,
transferia en infopunten. De knooppunten zullen een
belangrijke rol vervullen in de herkenbaarheid en
bereikbaarheid van Groengebied Amstelland en
helpen recreanten bij het vinden van voorzieningen
en activiteiten in het gebied.

Trekker
Stadsregio Amsterdam

Betrokken partijen
Groengebied Amstelland, gemeenten, Provincie
Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Beschermers
Amstelland, Programmabureau Groene Hart,
Hoogheemraadschap AGV,
gebruikersorganisaties,
ANMEC, ondernemers en
particuliere terrein
eigenaren

Trekker
Programmabureau Groengebied Amstelland

11
Betrokken partijen
Groengebied Amstelland, Staatsbosbeheer,
Hoogheemraadschap AGV, Beschermers Amstelland,
gemeenten, Provincie Noord-Holland, Agrarische
Natuurvereniging, lokale
agrariërs, Habitat coalitie
en bewoners
Mogelijke subsidies/
cofinanciering
ILG, Subsidieregeling
Stadsregio, EFRO, POP,
BDU

Betrokken partijen
Groengebied Amstelland, Hoogheemraadschap AGV,
Rijkswaterstaat, gemeenten, Stadsregio Amsterdam,
Provincie Noord-Holland, belangenorganisaties en
ondernemers
Mogelijke subsidies/cofinanciering
ILG, POP, BDU

Mogelijke subsidies/
cofinanciering
ILG, Metropolitaan Landschap, EFRO, POP, BDU

15

12

Nieuwe OV-voorziening: Diemerbos tram

16

Uitwerking Marketingen Communicatieprogramma

Projectdoelstelling
De (planologische) mogelijkheden van het
doortrekken van het tracé van tramlijn 9 tot het
Diemerbos en eventueel ook naar station Bijlmer,
zullen worden onderzocht op haalbaarheid. De
bereikbaarheid van de Diemerscheg per OV wordt
aanzienlijk verbeterd indien de doortrekking wordt
gerealiseerd.

Projectdoelstelling
Eenduidige communicatie en marketing kunnen de
bekendheid en het gebruik van het gebied aanzienlijk
vergroten. Om dit te bereiken wordt gestreefd naar
het combineren en in samenhang brengen van de
communicatie- en marketinginspanningen van zowel
Groengebied Amstelland als de stakeholders, zodat
deze elkaar versterken.

Trekker
Gemeente Amsterdam

Trekker
Programmabureau
Groengebied Amstelland

17

Ontwikkeling belevingsdagtochten

Projectdoelstelling
In samenhang met o.a. het marketing en communi
catie-programma en landbouw verbredingsactiviteiten
worden bestaande initiatieven voor individuele
natuurtochten en
groepsexcursies verder
uitgebouwd.
Trekker
Agrarische
Natuurvereniging

Betrokken partijen
GGA, SBB, Gemeente
Amsterdam, Stadsregio
Amsterdam en Gemeentelijk Vervoer Bedrijf
Amsterdam

Betrokken partijen
GGA, BA, ATCB, VVV, SBB,
NHL, Gemeenten, ANMEC,
PGH, Agis, ondernemers

Betrokken partijen
Groengebied Amstelland, Agrarische
Natuurvereniging, gemeenten, Beschermers
Amstelland, Staatsbosbeheer, Landschap NoordHolland, IVN, agrariërs en overige ondernemers

Mogelijke subsidies/cofinanciering
mogelijkheden worden onderzocht

Mogelijke subsidies/cofinanciering
mogelijkheden worden onderzocht

Mogelijke subsidies/cofinanciering
mogelijkheden worden onderzocht

18

Organiseren samenwerking

Projectdoelstelling
Het uitvoeringsprogramma is een dynamisch
document en zal doorlopend worden vernieuwd en
geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen
en kansen die zich voor doen. Een goede en
duurzame samenwerking met de verschillende
stakeholders in het
gebied is hierbij
onmisbaar.
Trekker
Programmabureau
Groengebied Amstelland
Betrokken partijen
alle stakeholders
Mogelijke subsidies/cofinanciering
mogelijkheden worden onderzocht

Groengebied Amstelland
Groengebied Amstelland is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen, Amsterdam,
Ouder-Amstel en Diemen. Met elkaar zorgen zij ervoor dat het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal ook echt
landelijk blijft. Het beheer en onderhoud van het gebied is ondergebracht bij Recreatie Noord-Holland, evenals de ontwikkeling en uitvoering
van de recreatiemonitor. Kijk voor meer informatie op www.groengebied-amstelland.nl
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