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Planontwikkeling en participatie-
traject Toekomstplan Recreatie-
gebied Gaasperplas.

Wat hebben we gerealiseerd? 

Ontwikkelen van een 
inspiratiedocument voor het 
uitvoeringsprogramma van 
het recreatieschap. 

Meer highlights op de volgende pagina

Ruimte, cultuurhistorie, natuur en vermaak op een steenworp afstand van Amsterdam; dat is Groengebied Amstelland (GGA). In 
het Groengebied liggen agrarische landerijen en stedelijke voorzieningen dicht bij elkaar. De Amstelscheg en Diemerscheg 
brengen het groene veenlandschap, de natuur en de bossen diep de stad in. De rijke historie met statige landhuizen langs de 
Amstel, de meanderende Waver, Holendrecht en Bullewijk; ze bieden de bezoeker volop mogelijkheden om in dit landschap te 
fietsen, varen, wandelen en vooral genieten!

Jaarverslag 2017
Groengebied Amstelland

Hoe staat het schap er voor?

Procesverbeteringen
jaarstukken (P&C cyclus)

GGA werkt hard aan een duurzaam 
sluitende begroting. Er is gezorgd 
voor extra inkomsten en kritisch 
gekeken naar het huidige beleid. Het 
schap gaat investeren in de toekomst 
van het gebied.

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

Het 2019 van 
Groengebied
Amstelland (GGA)

Financieel resultaatParticipantenbijdrageVerloop reserves

2019 2020 2021 202220182017

-1,5 mln.

1,9 mln.

3,2 mln.

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

Verhuizing beheerkantoor naar 
gasloos onderkomen in Elsenhove.

Bijdrage deelnemende
overheden

58%

27% Gebruik reserve

Gebiedsbeheer

Inrichting & ontwikkeling
Toezicht

Advisering
Ondersteuning

totaal      €  5.533.643

78%

8%
5%
5%
4%

totaal      €  5.533.643

3%

Exploitatieopbrengsten

Subsidies, werk voor derden

12%



Het Gaasperpark is een van de meest bijenrijke 
plekken van Amsterdam. In 2019 zijn er maar 
liefst 42 verschillende bijensoorten waargeno-
men. Bovendien is de zeldzame 
weidedebij Andrena Gravida 
voor het eerst sinds 1950 in 
het Gaasperpark gespot.

De weidevogelstand in de Duivendrechtse Polder 
is verbeterd doordat het fietspad midden door de 
polder sinds 2018 in het broedseizoen wordt afge-
sloten. In 2019 zijn er namelijk meer weidevogels 
waargenomen en zijn er meer weidevogel- territoria, 
nesten en gezinnen in de Duivendrechtse Polder.

Ondernemer is geworven 
voor ontwikkeling Horeca 
op Abcouderstraatweg 79.

Zeldzame bij gespot in Gaasperpark

Verbeterde weidevogelstand

Jaarverslag 2017
Groengebied Amstelland
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social media

30+
verenigingen
actief

4
grote

evenementen

Amsterdam Open AirGuilty Pleasure Festival
Reggae Lake Festival Festival Macumba

Het 2019 van 
Groengebied
Amstelland (GGA)

Voor het eerst 
heeft een groene 

specht in het 
Diemerbos gebroed.

Aanleg ruiterroute
 in Diemerpolder.

Ook bij natuurterrein Klarenbeek: de 
zeldzame Blauwe knoop en Spaanse 
ruiter stonden in volle bloei. De bloemen 
staan op de rode lijst als planten die 
steeds minder in Nederland voorkomen.

Bijzondere orchideeën 

Natuurterrein Klarenbeek wordt 
beheerd door Natuurvereniging 
De Ruige Hof. Het terrein is vrij 
toegankelijk en een bezoekje is 
absoluut de moeite waard. In het 
voorjaar bloeien in Klarenbeek 
bijzondere orchideeën.

Blauwe knoop in bloei

7,5 waardering
gebruikers


