natuur behoud ?
De Sti~hting Groengebied Amstella.nd liet
in 1977 voor het orst van ~ioh horen in
natuurbeeohermingskringen. De bli jkbaar
11oodzak:elijke herindeling, vooral ten be-

hoeve van ·de reorori:tie, Vtm de polderg&!bieden ten zuiden en zuidoosten van Ame
st erdatn was de. taak van dez e ètiohting~
Burgemeesters e::i ' ander& -hoge ambtelijke
of politieke vertegenwoordigers van de
bet reffend.e · gem eenten maakten d.e el uit
van het bestuur van de s tichting.
nr werd e&,. nota v a."l. ui tga.ngspunten genaak·t. Hi erin / a~onC.. onder andere .dat na.tuurbesohertling e -~ Celangrijke plaats
kon innemen bij t oekOJhs tige inrichting
van het ge ied. Intensieve recreatie nam
een nog belangrijker plaats in, getuige
de op voorhand hiervoor gereserveerde
700 hectare. 0-f sclloon de noodzakelijkheid
van dit -làa.tste niet duidelijker werd in
de loop der, j aren, v erwacht te de stioh~
ting dat men voor natuurbescherming wèl
met ha.rdef'eit en kwam . Recreatiebelangen
wo.:ten in ' am~lijk -Nederland nu een.ma.al
gc.makkeli jker. gea.ooept eerd · dan natu.urbe,;_
schermingabel~gen.
,
Met . steun. van de overheid, en t .ientallen

na :Uurbesohermers werden in :1977 en 1978
avifau!l.a.- en vegetatierappo:i:-ten· gemaakt • .
In dez;e rapporten werd v oo:r,- lunatèlla.nd.
na: wke'!lrig a.angege.ven waar het zwaartepunt van natuurbescherming moest komen
te liggen en welke mogelijkheden de natuur hier voor de reorea.nt.en.k ~ biedeno
Beide rapporten en de agrarische en reoreatie~prog:noses vormden het voornaamste basismateriaal wa~rmee en conoeptbssisplan ·werd opgesteld. Dit oonceptbasisplan lag tijdens de i nspr~akprooedure ter .visie . Via inspraakgroepen hadden burgers de mogel ijkheid nog veranderingen voor te stellen • . Deze voo.r st ellen
moesten ui ter.aard. 1i'ebaaeerd zijn op harde fe:i.ten.
·
In januari 1980 werd .het definitieve
Basis plan .A rnstellanci doór de stichting
"'"'"""~senteerd. Ondanks çle . gedane voor- •
stud::'·.es en !ie inspraakprocedure bleek r '
hier i n v1;1n het natuurbescherm ingsàspeot
.maar- weinig terug te vinden. Alleeu ·iJl de
~:ie Hoep en de Gemeenschapspolder werd

eèn aangepast agrarisch gebruik ten.behoeve van n~tuurbe~oud voorgesteld. Voor
de Ronde Hoep lijkt dit een verantwoorde keuze gezien de aanwezige weidevogelstand. Dat hiervo or ook de Gemeenschapspolder werd uitgekozen, roept vraagtekens op. Er komen in Amstelland veel
meer gèbied"'n in aanmerking voor een
zorgvuldig beheer van die in polderland. s chappen thuishorende -f ldra en fauna.
Het iijkt er op dat deze polder door de
stichting werd uitgekozen om de indruk
van natuurbehoud t e wekken. Het ie te
hopen tlat de in de toekomst verdrongen
weidevogels uit de Diemer- en Overdiemerpolder zullen begrijpen dat hun
nieuwe broedgebied in de qemeens chapspolder ligt. ·
Een voorstel voor een aangepast agra.r i ~ beheer lijkt. voor dè argelc;,ze lez.er te wijzen op enig natuurbescherrnin,;sgevoel bij de stichting. Helaas ie dit
sleohts schone schijn. !In . di-t zelf'de basisplan komt de stichting tot een merk. waarélige uitspraak. Zij · wil het finan-

ciële aspeoi·vnu een landbouwbeieid rnet
beperkingen niet voor haar rekeJl.t.Ag nemen 1 ·voor na.tuurbehoud wenst de stichting geèn oent uit te geven, terwijl zij
tiental l en miljoenen aan reoreatie-p110jekten gaat best-eden.• En dit is dezelfde
stichting die drie jaar g~leden pretendeerde dat zij fauna en flora zo belangrijk vond ·dat er onderzoek na~r verricht
moest worden!
·
. . .
· Hela~.s wordt in het Basisplan Amstelland
aan het begrip nat1.1urbehoud geen inhoud
gegeven •. Dit ter mee+-d,ere · glorie van het
toekomstige .Amstalland met vooral 'Veel
irolkstuintjes, s portvelden en .pétrken.
Het - blijft zeer de v.rtl.ag .o f eèn . dergelijk landschap do orde recrea.nten-vande-toékomet gepref!ereerd wordt bóven een
oud-hollands polderlandschap . Een polderlandaoha.p dat nü nog plaats bi'êdt aan
grote ·a.an~allen weidevogels .
· Martin van den Berg

