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Van de voorzitter
Ook het afgelopen jaar was de trage beweging 
van het Amstelwater omgekeerd evenredig aan de 
hoeveelheid activiteiten op de oevers.
We zagen woningen gesloopt worden en nieuwe, 
grotere woningen verrijzen. Dat blijkt net als het 
stromen van de Amstel een continue proces te zijn 
geworden. Als ik de geruchten mag geloven dan 
zullen deze bouwactiviteiten de komende jaren zeker 
doorgaan. Ik vraag me af in hoeverre het karakter van 
“de Dijk” hiermee zal veranderen.

Internet
De vereniging heeft zich sterk gemaakt bij de 
Gemeente om ook woningen aan de Amsteldijk 
aan te sluiten op “snel internet”. In Amstelveen 
zijn alleen de zogenaamde buitengebieden hierop 
nog niet aangesloten. Een enquete die het bestuur 
heeft gehouden leert dat de belangstelling langs de 
“Dijk” voldoende groot lijkt te zijn. Wethouder Rob 
Ellermeijer heeeft het streven om heel Amstelveen op 
glasvezel aan te sluiten enthousiast opgepakt en een 
projectgroep in het leven geroepen. Op 12 februari 
werd er een voorlichtingsavond gehouden.

Bestuurlijke zaken
Ook het afgelopen jaar hield uw bestuur zich 
bezig met het onderhouden van contacten met het 
gemeentebestuur en andere organisaties. Zo werd 
kennis gemaakt met de nieuwe wethouder Rob 
Ellermeijer, die o.a. digitalisering in zijn portefeuille 
heeft. We volgen de politiek, m.n. de gemeenteraad, 
op alle onderwerpen die voor ons van belang zijn. 
We overlegden met de stichting Beschermers 
Amstelland over het manifest dat aan de politiek is 
aangeboden. Ook hadden we overleg met Waternet 
over het steigerbeleid. Diverse van onze voorstellen 
m.b.t. het nieuwe Bestemmingsplan Wester-Amstel 
zijn door de gemeente overgenomen.

Golfterrein
Terreinen aan de Kalfjeslaan worden door de 
gemeente Amstelveen al sinds 1975 verhuurd 
aan Amsterdam om hierop sportvelden te kunnen 
realiseren, voornamelijk gebruikt door AMJV. Naast 
o.a. hockey- en voetbalvelden is er ook sinds 2003 
een golfterrein van nu 18 holes, dat deels gebruik 
maakt van de bestaande sportvelden en deels bestaat 
uit voormalige weilanden in de Middelpolder. Begin dit 
jaar liet de gemeente Amsterdam weten drie holes te 
willen verplaatsen naar de Middelpolder. Dit om het 

gebruik van de sportvelden te kunnen intensiveren o.a. 
door het aanleggen van kunstgrasvelden. 
Op 19 april werd over dit voorstel een druk bezochte 
informatieavond georganiseerd door de gemeente 
Amsterdam. Er bleek veel protest onder de 
bewoners, een protest dat door onze vereniging werd 
ondersteund. Door dit gebrek aan draagkracht keerde 
ook de gemeente Amstelveen zich tegen dit plan. 
Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam het plan in 
de koelkast gezet. In het nieuwe bestemmingsplan 
Wester-Amstel werden mede op aandringen van 
onze vereniging golfholes niet als recreatie- maar als 
sportvoorziening gedefi nieerd zodat in de Middelpolder 
niet ongelimiteerd golfholes kunnen worden aangelegd.

Schiphol
Verder zijn we druk geweest met het Schipholdossier. 
Terwijl in eerdere afspraken aangegeven wordt dat 
het aantal vluchten na 2020 verder zou kunnen 
groeien boven de 500.000 per jaar, wordt het steeds 
duidelijker dat de momenteel ervaren overlast met dit 
aantal de emmer reeds doet overlopen. Net als de 
Bewonersvertegenwoordiging hebben Gemeenten 
en de Provincie aangegeven dat een groeistop nu op 
zijn plaats is, in ieder geval tot 2023. Tot dat tijdstip 
zou gestudeerd moeten worden op bestaande opties 
zoals: verbeteren treinverbindingen tot een afstand van 
750 km (het is belachelijk te noemen dat de KLM nog 
steeds op Brussel vliegt), het niet meer stimuleren van 
(vakantie)vliegverkeer door op de vliegtickets belasting 
te heff en, net als op auto- en treinverkeer, onderzoeken 
of het aanleggen van een aantal banen in zee een 
oplossing biedt (hiermee los je het CO2 probleem 
niet op), etc. Duidelijk is wel geworden dat vliegen 
als zodanig zeker nog een vlucht gaat nemen en dat 
nieuwe energiebronnen op de lange duur de huidige 
kerosine zullen vervangen. 
Voor nadere info hierover verwijs ik u graag naar de site 
https://www.bewonersomgevingschiphol.nl,  Klachten 
over het vliegverkeer kunt u uiten via de site 
http://www.bezoekbas.nl waarbij BAS staat voor Bewo-
ners Aanspreekpunt Schiphol.
Tenslotte kan ik u melden dat het een plezier was ook 
weer het afgelopen jaar met enthousiaste, kundige en 
vooral sympathieke bestuursleden samen te mogen 
werken!
Ik hoop u op de jaarvergadering van 19 maart te mogen 
verwelkomen.  
                                                                   Peter Hesp 
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Op 17 februari 2018 is het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de 
bouw van de nieuwe brug onherroepelijk geworden. Half april bleek 
dat de technische ruimten van de nieuwe brug niet passen binnen de 
grenzen van dit PIP. 

In januari 2019 is de uitvoering van de dijkverbetering begonnen aan de Amsteldijk Zuid bij het viaduct 
van de A9. De steigers aan de Amsteldijk Zuid zijn vanaf eind januari tot begin februari weggehaald.Op 
de eerste foto is te zien hoe de eerste plank van de damwand geplaatst werd aan de Amsteldijk zuid 
op 6 februari..In de damwand zijn ponsgaten gemaakt om grondwater door te laten, zodat de dijk niet 
uitdroogt. De ponsgaten bestaan uit gaten van 50 mm en komen minimaal 1 meter onder de bodem   
van de amstel. Eén gat per plank zoals op de tweede foto te zien is.

Dijkverbetering op volle toeren               

 Vervolgens is er door de Provincie samen met 
de aannemer Bouwcombinatie Brug Ouderkerk 
(BOK) bekeken of het ontwerp kon worden 
aangepast of dat een nieuw PIP nodig was. 
Dit laatste was het geval, zij het alleen voor de 
technische ruimten. Het nieuwe PIP lag tot 7 
januari 2019 ter inzage. De verwachting is dat 
de werkzaamheden aan de brug in september 
2019 kunnen starten. Dit betekent dat de brug 
medio 2021 weer in gebruik wordt genomen. 
Wel worden al voorbereidende werkzaamheden 
die onafhankelijk van de vervanging van de 
brug opgepakt, zoals het aanbrengen van 
ophoogzand, grondsanering en het uitvoeren 
van boringen voor het verleggen van kabels en 
leidingen.
De planning van het project kunt u volgen via de 
website  https://www.noord-holland.nl/Onderwer-
pen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Ver-
voer/N522_Vervanging_brug_Ouderkerk/Planning 
of via de link via www.verenigingamsteloever.nl 
.Niet alleen deze extra procedure heeft tot een 

vertraging van meer dan een jaar geleid, ook 
werd er na de aanbesteding bezwaar gemaakt 
hiertegen.Tenslotte levert de verwerving van de 
gronden van Driestar (Oranjestaete) en de mo-
gelijke onteigening die nodig is om de gronden 
te verkrijgen tot vertraging. Dit laatste kan ervoor 
zorgen, dat de aanleg van de tijdelijke verbin-
dingsweg vóór Oranjestaete langs vervolgens 
niet kan plaatsvinden, zodat de omleidingsroute 
Bankrasweg – Oostermeerweg mogelijk zo’n 
twee jaar in gebruik zal zijn. De Bankrasweg zal 
aangepast moeten worden aan deze tijdelijke 
functie.Verder is de aannemer in gesprek met de 
gemeente Amstelveen om voor de duur van de 
omleiding bus- en vrachtverkeer te weren op de 
Amsteldijk Noord, Oostermeerweg en Bankras-
weg.  Voor ons als dijkbewoners is dit een leuke 
proef om de touringcars te weren.Op onze leden-
vergadering op 19 maart zal omgevingsmanager Mar-
 n van den Berg (BOK) de laatste ontwikkelingen op 

dit punt bespreken. Ook de omgevingsmanager van 
de Provincie, Dick Winters, zal aanwezig zijn.
                                                               Nicole van Buuren

Vervanging Amstelbrug, 
 inke vertraging en omleiding!
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Pro  elen
Er staan in het bestek 8 verschillende profi elen, voor de diverse situaties langs de dijk: een extra palenrij  
aan de Amsteldijk Zuid, nieuw asfalt tussen het Jagershuis en Amsteldijk Zuid 21, de situatie met 
versteviging van de kade aan de Amstelzijde en verschillende profi elen voor de Amsteldijk Noord, zoals 
bv. profi el 2, tussen de Machineweg en boerderij Nooitgedacht (93)
Dwarsprofi el 3 betreft het gedeelte van de dijk waar extra waterberging wordt gecreëerd ter hoogte van 
Oostermeer. 
De oplevering van het project is nog steeds gepland op 1 juni 2019.

Zo haken ze in elkaar

Hieronder een dwarsdoorsnede van de natuurvriendelijke oever behorende bij Profi el 2
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Appgroep
Er is een appgroep voor de uitvoering van de brug, waar mensen van Waternet, de aannemer en 
bewoners en andere betrokkenen bij zijn aangesloten. 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en direct vragen kunnen stellen, app dan uw naam 
en adres naar Raymond van Wieren, 06 – 30323708. U wordt dan met uw mobiele nummer in de 
app groep opgenomen.
           Nicole van Buuren

... en ze gaan er allemaal in!
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een plaat in dit werk kregen. De nog bestaande 
buitenplaatsen Amstelrust (bij het Amstelpark in 
Amsterdam) en Wester-Amstel zijn opgenomen. 
Oostermeer niet en dat houdt waarschijnlijk 
verband met de bouwtijd van dit buiten, die 
volgens de lijst Rijksmonumenten op circa 1728 
kan worden gesteld. Het boek is opgedragen 
aan de burgemeesters Egidius van Bempden 
en Jan Six. Voorafgaand aan de prenten is een 
uitgebreid gedicht afgedrukt van G. Tysens. 
Elke buitenplaats wordt poëtisch -je kunt het ook 

Lang was de Amstel een veenrivier met aan de oevers wat boerderijen. 
In de zestiende, maar vooral de zeventiende eeuw veranderde het 
beeld door de bouw van steeds meer buitenplaatsen in wat toen een 
‘lustwarande’ genoemd werd. Daarvan werden tekeningen, etsen en 
schilderijen gemaakt. Er bestaat zelfs een boekje uit die tijd waarin 
een groot aantal van de buitenplaatsen is afgebeeld. Beroemde 
schilders als Rembrandt en Ruisdael kozen de Amstel tot onderwerp. 
In dit artikel wordt een aantal van deze kunstwerken weergegeven. 
Daarbij is alleen gekozen uit tekeningen, etsen en schilderijen van 
‘ons’ deel van de Amstel, dat nu  Amsteldijk Noord heet.
Hollands Arcadia
Het genoemde boekje verscheen in 1730 bij 
Leonardus Schenk in Amsterdam en bevat een 
verzameling etsen van Abraham Rademaker 
van buitenplaatsen en gezichten op de Amstel 
met als titel ‘Hollands Arcadia of de vermaarde 
rivier Den Amstel’. Volgens de ondertitel zouden 
‘Alle deszelfs lustplaatzen, herenhuizen en 
dorpen’ erin zijn afgebeeld, maar dat is wat 
overdreven. Mijn vermoeden is dat vooral 
eigenaren van buitenplaatsen die betaalden, 

Gezicht op de Amstel met rechts de herberg Het Kalfje, tekening van Abraham Rademaker uit Hollands Arcadia

De Amstel afgebeeldDe Amstel afgebeeld
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Albert Burgh. Volgens een bekende anecdote 
waren Rembrandt en een andere Amsterdamse 
machthebber, Jan Six, daar bij uitgenodigd om te 
eten. Volgens het verhaal schepte Rembrandt op 
over de snelheid van zijn tekenen. Hij beweerde 
zelfs, dat hij sneller een prent kon maken van het 
omringende landschap dan de bediende van Six 
heen en weer naar het dorp kon lopen om het 
bij de dis ontbrekende potje mosterd te halen. 
De ets, die vanwege dit verhaal bekend staat 
onder de titel Het bruggetje van Six zou daarmee 
getuigen van de persoonlijke omgang en zelfs 
een vriendschappelijke verhouding tussen de 
kunstenaar en de patriciër.
Veel van de tekeningen van Rembrandt zijn 
inderdaad vlugge ‘krabbeltjes’, die soms niet 
makkelijk thuis te brengen zijn.
Ruisdael
Een andere grote kunstenaar die een deel van 
de Amstel heeft vereeuwigd is dus de Haarlemse 
schilder Jacob van Ruisdael (1628-1682). Hij 
maakte zowel een tekening als een schilderij van 
het huis Kostverloren. Over dit huis of kasteel 
zou een boek(je) geschreven kunnen worden 
en dat is ook gebeurd. In 1994 kreeg de heer 
A.J. Bakker (inmiddels overleden) het idee om 
dit huis weer op te bouwen. De fundamenten 

lagen -en liggen- namelijk nog onder het 
grasveld naast zijn woonhuis nr. 155. Dit huis is 
inmiddels gesloopt om plaats te maken voor een 
futuristisch aandoend groot woonhuis waarvan 
de bouw overigens uiterst langzaam vordert. In 
opdracht van de heer Bakker deed architect P.L. 
van Gent -die ook het, inmiddels verbouwde, 
huis nr. 76 ontwierp- een onderzoek naar de 
geschiedenis van Kostverloren. De resultaten 
werden gepubliceerd in het boekje Kostverloren 
Revisited dat in maart 1995 verscheen. Door 
allerlei omstandigheden, o.a. tegenstand van het 

rijmelarij noemen- beschreven. De lengte van 
deze lofdichten verschilt en dat versterkt het idee 
dat er betaald moest worden. 
Naast buitenplaatsen zijn er ook enkele 
riviergezichten en andere gebouwen opgenomen. 
Zoals van de ‘Herberg het Kalfje, op de hoek 
van het eerste Loopveld’. Dit is het in 1967 
afgebroken café ‘t Kalfje, tegenover het huidige 
Klein Kalfje op de hoek van de dijk en de 
Kalfjeslaan, die vroeger kleine of eerste Loopveld 
werd genoemd. 
Rembrandt
Veruit de beroemdste kunstenaar die de Amstel 
heeft vereeuwigd is Rembrandt (1606-1669), die 
om een of andere reden altijd bij zijn voornaam 
wordt genoemd, hoewel iedereen ook wel weet 
dat hij Van Rhijn heette. Rembrandt trok er 
nogal eens op uit en liep ook vaak vanuit zijn 
huis aan de Jodenbreestraat naar de Amstel en 
naar Ouderkerk. Hij maakte dan schetsen die hij 
later in de koperplaat graveerde, zodat er etsen 
van gedrukt konden worden. In de kunsthandel 
worden dit soort etsen nog regelmatig 
aangeboden, voor een forse prijs, want een grote 
naam betekent in de handel vrijwel altijd groot 
geld. 
Naast de Rieker-molen aan het begin van de 
Amsteldijk Noord -voor de nummering van de 
huizen echter het eind- staat een standbeeld dat 
Rembrandt weergeeft terwijl hij een schets maakt.  
Het beeld van Han Wezelaar is daar in 1969 
geplaatst ter gelegenheid van de 300e sterfdag 
van de schilder. De molen die vooral door 
toeristen ook met Rembrandt wordt geassocieerd, 
staat sinds 1961 op die plaats. Hij werd in 1636 
in de Riekerpolder nabij het dorp Sloten gebouwd 
en moest wijken voor stadsuitbreidingen.
De bekendste ets van Rembrandt langs de Amstel 
is ‘Het bruggetje van Six’ uit ongeveer 1645 
Rembrandt tekende dit bruggetje over een zijvaart 
van de Amstel even voorbij de banpaal, vlak bij 
het buiten van de Amsterdamse burgemeester 

Het bruggetje van Six, ets van Rembrandt, Museum Rembrandt Huis 
msterdamsA “Kostverloren”, schilderij van Jacob van Ruisdael, Amsterdam Museum. 
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toenmalige bestuur van onze vereniging, is het 
plan tot wederopbouw nooit gerealiseerd.
In het boekje zijn meer dan 25 afbeeldingen 
van Kostverloren en omgeving weergegeven. 
Het schilderij van Ruisdael geeft een beeld van 
het huis in de tweede helft van de zestiende 
eeuw toen een deel was afgebroken, dat later 
weer opgebouwd zou worden. De slotgracht 
is leeggepompt waardoor de fundamenten 
zichtbaar zijn. Als pittoresk, maar onwaarschijnlijk, 
element heeft de schilder blote badende mensen 
toegevoegd. Het schilderij werd in 1981 in het 
buitenland verworven door het  Amsterdam 
Museum
Beerstraten
In de 17e eeuw was het veel kouder in ons 
land dan nu, er wordt wel van een ‘kleine 
ijstijd’ gesproken. Winterlandschappen waren 
gemakkelijk te schilderen en een geliefd thema. 
Jan Abrahamsz Beerstraten (1622-1666) was 
een van de velen die Amsterdam en omgeving 
bedekt met sneeuw en ijs weergaven. Zo ook 
de Amstel met het huis Kostverloren. Deze 
tekening is helaas vervaagd en slecht weer te 
geven. Zijn neef Anthonie Jansz Beerstraten 
was ook actief als tekenaar en schilder. Van 
zijn hand is de tekening van afbeelding 5. De 
bomen zijn kaal en op de slotgracht en verder 
weg op de Amstel zijn schaatsende fi guren te 
zien. Voor het huisje rechts ligt een stapel hout, 
waarschijnlijk bedoeld voor de open haarden 
van het kasteel. De tekening wordt bewaard 
in het Rijksprentenkabinet, onderdeel van het 
Rijksmuseum, dat een datering geeft van 1660 - 
1670. 
Wester-Amstel
Deze buitenplaats, een van de twee nog 
bestaande langs ‘ons’ deel van de Amstel is 
opgenomen in het boek ‘Hollands Arcadia’ met 
de omschrijving ‘Hofsteede Wester-Amstel, 
toebehoorende den heer Andries Leenders’. 
Deze eigenaar heeft kennelijk de dichter Tysens 

niets willen geven, want in het grote gedicht 
voorin het boek volstaat deze met:
‘Ik zie Wester-Amstel, daar ik schielijk stap 
voorbij.
mijn digtheldin heeft lust om hare poëzij
aan waarder onderwerp, dan zij hier ziet, op te 
dragen’.
Vervolgens wordt het volgende buiten met 
superlatieven beschreven.
Veel later, in 1940, als Wester-Amstel door de 
familie Lissone wordt bewoond, maakt een vriend, 

“Huis Kostverloren”, tekening van Anthonie Beerstraten, Rijkspren-
tenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam.

“Gezicht op de buitenplaats Wester-Amstel aan de Amsteldijk”, tekening 
van Martin Monnickendam beeldbank Amsterdam.

“Hofstede Wester-Amstel”, tekening van Abraham Rademaker, uit 
Hollands Arcadia.
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de kunstenaar Martin Monnickendam (1874-
1943) een impressionistische tekening van het 
gebouw en van het inrijhek. De tekening berust 
in het Gemeente Archief van Amsterdam, sinds 
een aantal jaren ondergebracht in de door K.P.C. 
de Bazel ontworpen gebouw van de voormalige 
Nederlandsche Handel-Maatschappij aan de 
Vijzelstraat.
Anton Pieck
Een tekenaar van heel ander soort is Anton Pieck 
(1895-1987), door velen bewonderd, door de 
serieuze kunstkritiek juist niet serieus genomen. 
Zijn stijl is onmiddellijk herkenbaar en hij kiest 
voor geromantiseerde taferelen.
Pieck maakte al op elfjarige leeftijd zijn eerste 
ijsgezicht. Hij werd in eerste instantie vooral 
bekend als illustrator van boeken. In de Tweede 
Wereldoorlog maakte hij zich in het verzet 
verdienstelijk door zijn uitstekende vervalsingen 
van stempels en documenten. Later werd hij 
bekend als ontwerper van De Efteling. In 1984 is 
in het Overijsselse Hattem een museum geopend 
dat specifi ek aan zijn werk is gewijd.
Pieck maakte ook prenten naar oudere 
afbeeldingen, zoals omstreeks 1985 deze 
tekening van Wester-Amstel, die in 2012 bij 
Christie’s Amsterdam voor € 7500 werd verkocht 
Hij geeft het gebouw en het monumentale hek 
weer, zoals ze nu nog bestaan, maar voegt er 
een trekschuit met jager en andere fi guren aan 
toe, gestoken in de kleding van de eerste helft 
van de 19e eeuw. Die trekschuit voer volgens een 
vast dienstregeling van Amsterdam naar Utrecht 
en stopte o.a. bij Paardenburg in Ouderkerk. Dat 
was ook toen een gelegenheid waar gegeten 
en gedronken kon worden. Zoals de naam 
aangeeft, werden er de paarden van de trekschuit 
verwisseld. Wie wil weten hoe het er op zo’n 
schuit aan toe ging, kan dit lezen in een van de 
verhalen in Hildebrand’s Camera Obscura: Varen 
en Rijden.

Tulpenburgh
In een vorige editie van Oeverberichten (2016) 
is de op- en ondergang van deze buitenplaats 
van de familie De Pinto uitgebreid beschreven, 
evenals de bouw van het nieuwe buitenhuis door 
de heer Frans van Houten. 
‘Hollands Arcadia’ geeft met een tekening 
van Abraham Rademaker (afbeelding 9) een 
goed idee van de toegang vanaf de dijk met 
de hoge geschoren heggen, het monumentale 
toegangshek, de bescheiden aanlegsteiger, 
de bijgebouwen en het huis zelf. Uiteraard 
verlevendigt de tekenaar zijn werk met een zeil- 
en een roeiboot, een rijtuig en diverse fi guren. 
De dichter Tysens wijdt zo’n veertig regels aan 
Tulpenburgh, met als begin:
‘Ik nader Tulpenburg, de schoonste diamant
die de Amstelnimf vlegt aan haar schitt’rend 
halskarkant’
Het verouderde woord ‘karkant’ betekent een 
snoer van edelstenen.
Een wat fl euriger beeld  geeft de gekleurde 
tekening die is opgenomen in het prentenboek 
dat Andries Schoemaker in 1729 maakte van een 
aantal stadsgezichten, landschappen gebouwen 
van delen van (Noord)Holland (afbeelding 
10).  Zo te zien is de bovenkant van het inrijhek 
verguld. Natuurlijk komt er een bootje voorbij 
precies op het moment dat de kunstenaar aan het 
werk is.
Eigenaar Isaac de Pinto, die het goed in 1751 
erfde, lijkt meer tijd te hebben besteed aan 
bestuderen van wetenschappelijke werken, 
schrijven van een boek en correspondentie met 
allerlei in zijn tijd belangrijke geleerden zoals 
Diderot, David Hume en Voltaire dan aan het 
beheer van het handelshuis dat moest zorgen 
voor de grote bedragen die voor het onderhoud 
nodig waren. Daarnaast leidde hij ook een leven 

“Lustplaats Tulpenurgh, tekening van Abraham Rademaker, uit Hol-
lands Arcadia.

“Ouderkerk; a barge on the river Amstel near Ouderkerk with the 
House Wester-Amstel, afgebeeld in de catalogus van Christie’s, 
Amsterdam juni 2012.
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dat meer gericht was op allerlei vormen van 
genoegen dan op serieus zaken doen. Hij werd 
meermalen veroordeeld wegens zijn losbandige 
levensstijl. Ook de verhouding met de vrouw van 
zijn kleermaker ontging de rechterlijke macht 
niet. Volgens het vonnis moest hij een boete van 
400 dukaten betalen. De beurskrach van 1761 
bleek fataal en hij werd gedwongen het geheel 
verkopen voor 29.700 gulden.
Na diverse doorverkopen kwam het geheel in 
handen van Frederik Kaal, die alles liet slopen en 
de onderdelen verkocht. Kaal deed dat met een 
aantal buitenplaatsen, met name langs de Amstel. 
Door dat sloopwerk is hij in onze taal met het 
woord ‘kaalslag’ vereeuwigd. 
Oostermeer
Deze, mede dankzij de goede zorgen van 
mevrouw Ilona Oberman-Smit nog steeds 
schitterend onderhouden, buitenplaats ontkwam 
het lot van de sloop door de aandacht van 
een verre voorgangster. Dit was de weduwe 
Susanna Catharina Freher-van Castricum die na 
het overlijden van haar man, met wie zij buiten 
gemeenschap was gehuwd, eind 18e eeuw het 
huis uit de nalatenschap kocht en er permanent 
ging wonen. Haar stiefzoon Mattheus Freher bleef 
er daarna eveneens. Na zijn overlijden in 1807 
bleek dat zijn zaken door de malaise in de Franse 
tijd verlies latend waren geworden. Zijn broer en 
erfgenaam Hendrik had onvoldoende middelen en 
verkocht Oostermeer aan Joan Gerard Kruimel.

Deze was wijnhandelaar, maar verdiende 
ook veel geld met de handel in eff ecten en in 
onroerend goed. Hij had een ongehuwde zuster 
met artistieke aanleg. Jacoba Johanna Elisabeth 
Kruimel kon goed tekenen en aan haar danken 
we o.m. twee afbeeldingen van het huis. Die van 
de voorzijde laat een voorplein vol bomen zien 
dat wel wat groter lijkt dan het in werkelijkheid 
is. Het is immers sinds deze tekening van 1812 
niet in omvang veranderd. Aardig detail is het 
hondenhok, waarschijnlijk het onderkomen van 
een waakhond. Op de tekening van de achterkant 
spelen kinderen. Een daarvan is wellicht mr. Joan 
Gerard Kruimel junior, die later burgemeester van 
Ouderkerk zou worden. 
Leo Gestel
Gaf Anton Pieck een geromantiseerde blik op de 
Amstel, Leo Gestel (1881-1941) geeft een heel 
andere indruk van onze rivier. Kunstkenners 
zullen het waarschijnlijk meer expressionistisch 

Voor en achterzijde van de buitenplaats Oostermeer tekeningen 
vanJacoba Kruimel, Archief Amsterdam.

“Lustplaats Tulpenburg”,aquarel van Abraham Rademaker uit Hollands Arcadia
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dan impressionistisch noemen. Gestel heeft in de 
loop van zijn leven in diverse stijlen gewerkt. In 
vrij zware toetsen, met een mooie vlakverdeling, 
maakt het schilderij ons deelgenoot van de 
inwerking die het landschap op de schilder had 
bij somber, regenachtig weer. De titel is dan ook 
‘Druilig weer aan de Amstel’.  
Foto’s 
Schilders, tekenaars en etsers hadden vooral oog 
voor de natuur en voor de mooie gebouwen langs 

onze rivier. Toen de fotografi e opkwam en de 
meeste buitenplaatsen verdwenen waren, werden 
ook eenvoudiger gebouwen vastgelegd. Sommige 
daarvan zijn inmiddels monumenten. Vorig jaar 
heb ik in Oeverberichten daarvan een overzicht 
gegeven. Er waren en zijn veel villa’s langs de 
Amstel maar er staan en stonden ook eenvoudiger 
onderkomens. Ditmaal wil ik daarmee afsluiten. 
Deze foto laat de huisjes nr. 76 en nr. 77 zien 
ergens in de jaren zestig. Naast nr. 77 is een 
klein kruidenierswinkeltje waar buiten ijs wordt 
verkocht. Eind jaren tachtig werden de huisjes 
wegens bouwvalligheid verlaten en door de 
gemeente onbewoonbaar verklaard. Het perceel 

“De Amsteldijk Noord nrs. 75, 76, en 77, foto uit de jaren zestig.Beeldbank Amsterdam

grond werd verkocht, de huisjes door de nieuwe 
eigenaars, grotendeels eigenhandig, gesloopt, 
waarna nieuwbouw volgde. Dat huis is inmiddels 
al weer ingrijpend verbouwd. De boerderij 
ernaast, nr. 75, bestaat nog in deels originele 
vorm, maar is ook grotendeels vernieuwd.
Foto’s zijn er van onze dijk veel gemaakt, 
er zou gemakkelijk een heel nummer van 
Oeverberichten mee te vullen zijn. Veel zijn er 
te vinden in het Stadsarchief van Amsterdam 
en de beeldbank van Amstelveen. Een mooie 
verzameling is opgenomen in het boekje ‘Langs 
de Amstel in vroeger tijden’, dat antiquarisch te 
koop is. 
                                                         Erik Glasius
Literatuur  
Abraham Rademaker, Hollands Arcadia, 
Amsterdam, 1730 
J.W. Groesbeek, Amstelveen acht eeuwen 
geschiedenis, Amstelveen, 1966
Jacob Zwaan, Amstelland een 
hoogheemraadschap in kaart en beeld, Alphen 
aan de Rijn, 1981
M.D.M. van Munster & P. van Schaik, Langs de 
Amstel in vroeger tijden, Oostvoorne, 1994
P.L. van Gent, Kostverloren Revisited, Utrecht, 
1995
Tim Kooijmans, Tulpenburgh Buitenplaats aan de 
Amstel, Utrecht, 2016

“Druilig weer langs de Amstel”, schilderij van Leo Gestel, met dan 
aan de kunsthandel Studio 2000 Blaricum
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De Bovenkerker polder bijvoorbeeld is een diep 
uitgeveende polder die (nog) niet verkaveld is 
en door verschillende boeren extensief wordt 
gebruikt. Hier zijn ook stukken land opgekocht 
en aangewezen als “Nieuwe natuur” Hierdoor is 
de vogelstand daar redelijk op peil gebleven. De 
middelpolder is een ander verhaal. Door het vele 
gebruik op allerlei gebied is deze een beetje als 
weidegebied “verrommeld”. Er zijn dan ook naar 
verhouding minder weidevogels.
 Het verreweg mooiste gebied in de buurt voor 
weidevogels is “De Ronde Hoep polder” en 
het “Landje van Geijsel”. De “Ronde Hoep” is 

ontstaan rond 1200 door het graven van een 
spinnenweb-vormig slotenpatroon dat ontstond 
door verkaveling. Dat patroon is er nog steeds en 
vormt daarmee een bijzonder cultuurlandschap. 
Door het inklinken van het laagveen werd het 
nodig om er een ringdijk omheen te leggen. De 
Ronde Hoep is mede doordat het veen te veel 
klei zou bevatten, nooit uitgeveend voor turf, maar 
van het begin als weidegrond gebruikt. 
Het middelpunt van de polder is meer gezakt 
dan de randen, zodat een komvorm is ontstaan. 
Hierdoor is het middelpunt altijd natter zodat van 
het midden tot aan de rand elke vogelsoort zijn 

Lepelaar

Grutto

Wat zijn wij een mazzelaars dat we zo dicht bij de stad in een prach-
tig gebied leven. Want prachtig ís het. Een veenweidegebied met alle 
verschillende vormen ervan. Die verschillen hangen nauw samen met 
de toestand van de grond waar weidevogels gebruik van maken.
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ideale voedsel plek heeft. De waterhuishouding 
van de polder valt onder de zorg van “Herinrich-
tingsproject Amstelland” en de waterstand wordt 
hoger gehouden dan in de omliggende landerijen, 
wat gunstig is voor de weidevogels. De meeste 
weidevogels overwinteren in zuidelijker streken. 
Kemphanen, zomertaling en grutto, overwinteren 
meestal in de Sahel, ten zuiden van de Sahara.
Scholeksters blijven in Noord-West Europa. 

Watersnip, veldleeuwerik, slobeend en tureluur, 
blijven in zuidelijk Mediteraan gebied of  Europa.
Kieviten volgen de vorstgrens en blijven daarom 
steeds meer in Nederland. Dat kan gevaarlijk voor 
ze zijn. Een paar jaar geleden rukte de vorst heel 
snel op tot in Zuid Europa. De kieviten konden 
dat niet bij vleugelen en duizenden zijn toen van 
honger omgekomen want door de bevroren grond 
konden ze geen voedsel vinden. 
In het voorjaar, begin maart, zijn de kieviten de 
eerste die broeden gevolgd door de grutto’s, de 
scholeksters en de tureluurs. Veel vogels ge-
bruiken De Ronde Hoep als foerageerplaats en 
broeden ergens anders. Zo zien we steeds meer 
zilverreigers, die broeden in de Qostvaarders-
plassen en komen bolbuiken in de Hoep. Er zijn 
ook weidevogels die De Ronde Hoep gebruiken 
als plaats om aan te sterken op hun reis naar 
noordelijke streken waar ze gaan broeden. 
Vogels die we in De Ronde Hoep regelmatig 
waarnemen zijn o.a. grutto, kievit, scholekster, 
kemphaan, veel soorten eenden, lepelaar, groen-

pootruiter, bontbekplevier, oeverloper en grote 
zilverreiger. 
De vogels met korte snavels zoals de kievit en 
de goudplevier jagen op zicht, op insecten en 
wormen aan de oppervlakte. De vogels met lange 
snavels fourageren op gevoel meer in de diepte. 
In het uiteinde van hun snavel, dat fexibel is, zit-
ten gevoelige zenuwbanen die het mogelijk ma-
ken wormen en insecten in de grond te voelen. 

Het grote probleem met de afnemende weide-

vogelstand in ons land is de intensieve veeteelt 
en -landbouw. Ons kleine landje is wereldwijd na 
Amerika, tweede in de export van landbouw- en 
veeteelt producten! Daar zit natuurlijk ook de kas-
senbouw bij met bloemen en fruit. Bij de veeteelt 
is dat buiten de invoer van veevoer alleen moge-

lijk als het productieland (gras en mais) in hoge 
mate wordt opgefokt. Er zijn proeven genomen 
in weilanden waarin door injectie bemesting met 
drijfmest in de bovenste 10 cm bijna geen wor-
men en insecten voorkomen. Je moet als kievit al 
heel fors geschapen zijn om dan nog aan de kost 
te komen. Ecologisch gezien is dat onaanvaard-
baar, maar we eten er met z’n allen wel goed van 

Kuifeend

Kluut

Tureluur

Kievit
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en daar zit ‘m de kneep. 
In de meeste weilanden waar koeien (horen te) 
lopen, zul je veel minder weidevogels zien, maar 
vooral ganzen, zwanen, meeuwen en kraaien.

Als we weidevogels willen beschermen, hebben 
we de hulp nodig van de boeren en landeige-
naars. In De Ronde Hoep en omgeving zijn er 
goede afspraken gemaakt met de boeren, er 
wordt bijvoorbeeld later gemaaid en op sommige 
plekken laat men wat gras staan als vluchtplaats 
voor de kuikens. Daarvoor worden ze gecompen-
seerd. Een probleem is dat sommige weidevogels 
nogal kritisch zijn wat hun broedplaats betreft. De 
grutto heeft graag een vochtige weide omgeving, 
de wulp heeft liever zandgrond en de kievit nestelt 
graag op donkere landbouwgrond, bijvoorbeeld 

maisvelden.  

Vroeger bestond de zorg voor de weidevogels 
vooral uit nestbescherming. Men plaatste stok-
ken als merkteken, ijzeren rasters over de nesten 
in land waar koeien liepen. (Overigens zijn er 
aanwijzingen dat kraaien snel door hebben dat 
bij de stokken iets te halen valt). Nesten werden, 
als ze gezien werden, vlak voor het maaien even 
verplaatst en later weer teruggezet. De vogels 
gingen daarna gewoon door met broeden. Als de 
kuikens dan uitkwamen, stonden ze op een vlak 

gemaaid veld met veel te weinig insecten, die al-
leen in hoger gras leven en gingen ze vaak dood 
door gebrek aan voedsel en dekking. 
Alle weidevogels zijn nestvlieders. Na het uitko-
men blijven ze een dag in het nest tot ze droog 
zijn en ze trekken er daarna op uit om zelf hun 
kostje aan insecten op te scharrelen. In halfl ang 
gras kunnen ze zich verstoppen voor allerlei pre-
datoren en daar zijn genoeg insecten, zodat ze 
een kans hebben te overleven.
Tegenwoordig is de vogelbescherming breder 
opgezet. Het organiseren van de biotoop is het 
belangrijkste. Maaitijden en waterhoogten en dus 
het overleg met de boeren komt op de eerste 

WulpScholekster

Zomertaling

Krakeend

Groenpootruiter



14

een teken dat er kuikens in de buurt zijn.Tegen 
vliegende rovers zoals meeuwen en kraaien kun-
nen de broedende vogels zich goed verweren, 
door ze met veel herrie en schijnaanvallen weg 
te jagen. Dat zullen ze ook doen tegen alles op 
vier poten, maar daar zullen ze het meestal tegen 
moeten afl eggen.
Vogelliefhebber s zullen het wel weten, maar bij 
het Landje van Geijsel is een vogel uitkijkpunt 
gemaakt: “De vogel uitkijkschuur”, een bezoe-
kerscentrum van waaruit men door kijksleuven en 
boven, door ramen, een mooi overzicht heeft over 
het landje. Binnen is op informatiepanelen van al-

les te zien over de vogels, de vogelwerkgroep en 
het vee van heer Geijsel. 
Mocht u bij het kijken het verschil tussen een 
kluut en een wulp niet weten, deze tip: een kluut 
heeft ook een kromme tuut maar een wulp kijkt 
naar zijn gulp.
(Met dank aan Hans Buijze)                               KoBab

plaats. De rust in de broedgebieden is belang-
rijk, het bezoeken en verstoren ervan wordt te-
genwoordig zo veel mogelijk vermeden door de 
nesten op afstand te monitoren, door te kijken 
naar het vogelgedrag, te detecteren en met GPS 
vast te leggen. De natuurlijke vijanden van de 

bodembroeders maken veel slachtoff ers. Reigers, 
kraaien, roeken, meeuwen en vossen houden wel 
van een paar eieren of pulletjes. Ook uw brave 
hondje kan een hoop paniek zaaien in een broed-
gebied en vooral uw lieve katje wordt in het veld 
een enorme rover! 
Het grote aantal vossen wordt op het ogenblik 
teruggebracht door afschot. 
Om rovers te misleiden, maken de broedende 
vogels vaak allerlei misbaar en omtrekkende be-
wegingen om ze van het nest weg te lokken. 
Als de eieren uitgekomen zijn, worden de scha-
len meteen opgeruimd, want ze zijn voor rovers 

Bergeend

Bontbekplevier Steltkluut

Oeverloper

Grote zilverreiger
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Van de penningmeester

Baltsende kievitten

Er zijn 6 nieuwe leden bijgekomen door bij niet-leden te werven met de “Oeverberichten”. Een aantal 
leden heeft zich ook weer afgemeld zodat het aantal leden ongeveer gelijk is gebleven (115 leden).
De contributie over 2019 is verhoogd naar € 12,50. het vermogen van de vereniging is nagenoeg gelijk 
gebleven
                                                                                                           Wim Bredenoord, penningmeester.

 Financiëel jaarverslag over 2018

Inkomsten
Contributie 2018                                       € 1002,00
Bijdrage gemeente Oeverberichten          €   250,00
Kruispost spaarrekening                           €   750,00

Totaal ontvangen 2018                             € 1952,00
Beginsaldo ING rekening 01-01-2018      €   341,82

Totaal inkomsten                                       € 2293,82

Uitgaven 2018
Jaarvergadering                                    €    261,20
Bankkosten                                           €    143,83
Drukkosten Oeverberichten                  €    554,55
Website onderhoud                               €    181,50
Diversen                                                €     81,79

Totaal uitgaven                                      € 1222,87

Eindsaldo ING 31-12-2018                  € 1070,95

Totaal inkomen                                    € 2293,82

Spaarrekening
Beginsaldo 01-01-2018                        €  1626,56
Rente 2018                                           €        0,31
Overboeking  naar ING rekening          €  -700,00

Eindsaldo 31-12-2018 spaarrekening   €    926,87
Eindsaldo 31-12-2018 ING rekening     € 1070,95

Eindsaldi beide rekeningen                  € 1997,82
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Op 15 mei zal een keuze gemaakt worden door 
de bewonerswerkgroep uit de off ertes van de 
aanbieders.

Dan volgt eind mei een bijeenkomst voor alle ge-
interesseerden.

De verwachting is dat eind 2019 gestart kan wor-
den met de aanleg, mits voldoende deelnemers.

Nicole van Buuren

Colofon

Doelstelling: 

De Vereniging Amsteloever heeft ten doel de ge-
meenschappelijke belangen, zoals leefbaarheid, 

veiligheid en behoud van het landschapsschoon, te 
behartigen van de bewoners van de Amsteloevers 

en aangrenzende gebieden in het niet verstedelijkte 
deel van de Amstelveense Middelpolder.

Bestuur: 
Peter Hesp (Voorzitter)

Amsteldijk Noord 125, 1183 TJ Amstelveen
 pj.hesp@gmail.com

Wim Bredenoord (Penningmeester)
Amsteldijk Noord 122, 1083 TJ Amstelveen

bredenoord@ziggo.nl

Harmina Muggen (Secretaris)
Kalfjeslaan 56, 1083 AA Amsterdam

hmuggen@gmail.com

Erik Glasius (Adviseur)
e.glasius@telfort.nl 

Nicole van Buuren (Website)
Amsteldijk Noord 86, 1183 TG Amstelveen

info@nicolevanbuuren.nl
 

Website: www.verenigingamsteloever.nl
Contact: info@verenigingamsteloever.nl

Vormgeving: Ko Babeliowsky 

De gemeente wil haar inwoners in het buitenge-
bied (ongeveer 1000 adressen) bij elkaar bren-
gen, zodat een grote groep geïnteresseerden in 
een glasvezelverbinding off erte kan aanvragen bij 
verschillende aanbieders. Hoe groter de groep, 
des te lager de aansluitkosten. 
Als de deelnamebereidheid onder de 50% van de 
adressen ligt, is aanleg niet rendabel en zullen er 
waarschijnlijk geen aanbieders zijn die de glasve-
zelkabel willen aanleggen.

De gemeente heeft een faciliterende rol, de be-
woners maken zelf de keuze en dragen de kosten 
van de aanleg.

Inwoners die een coaxkabel hebben (ongeveer 
400 adressen) krijgen lagere aansluitkosten dan 
de 600 adressen zonder coaxkabel, omdat de 
aanwezigheid van die kabel de werkzaamheden 
vergemakkelijkt. Globaal zal de aanleg voor die 
400 adressen uitkomen onder de 10 euro p/mnd, 
voor de andere groep zal dat tussen de 12,50 en 
17,50 euro p/mnd zijn voor een periode van 10 tot 
15 jaar, afhankelijk van de off ertes van de aanbie-
ders. Deze kosten komen bovenop de abonne-
mentskosten voor internet, televisie en telefoon.

Op de website, gefaciliteerd door de gemeente, 
www.snelinternet-amstelveen.nl  kunt u zich 

tot 15 maart aanmelden als geïnteresseerde. 
Dat verplicht u tot niets.

Via deze website kunt u vragen stellen (FAQ) 
waarop u dan antwoord krijgt. 

Het verslag van de afgelopen informatie bijeen-
komst komt binnenkort ook op de website.

Er is een bewonerswerkgroep opgericht, met 
vertegenwoordigers van het bestuur van de ver-
eniging Amsteloever en bewoners van Amsteldijk 
Zuid en de Zwarte Kat bij Nes.

Op 1 april (geen grap) start de marktverkenning 
door de gemeente. 

Mogelijk snel internet via glasvezel in 
het buitengebied van Amstelveen
Alle inwoners van het buitengebied van Amstelveen hebben begin 
februari een uitnodiging ontvangen van de gemeente voor een infor-
matie avond in Paardenburg op 12 februari jl. over de mogelijkheid 
tot aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied.  De opkomst was 
groot. Vooral in de polders ligt de huidige internet snelheid onder de 
norm, zo blijkt uit een adressenonderzoek .


