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Onderwerp
Activiteiten 40-jarig jubileum in de periode 15 april tot 15 oktober
Het dagelijks bestuur neemt kennis van
De stand van zaken van de organisatie van de jubileumactiviteiten in de periode 15 april tot 15 oktober
2022. De (nieuwe) raads- en commissieleden worden uitgenodigd om de jubileumviering op de
Amstellanddag bij te wonen.
Bestuurlijke achtergrond
Geen.
Toelichting mededeling
Groengebied Amstelland viert in 2022 het 40-jarig bestaan. Het jubileumprogramma, dat uit diverse
activiteiten bestaat, loopt van mei tot en met oktober. Natuurexcursies, wandeltochten, een fietstocht
en een aantal fotowedstrijden staan de komende maanden op de rol. De jubileumdag is gekoppeld aan
de jaarlijkse Amstellanddag op 12 juni. Een van de beheermedewerkers verzorgt dan twee
rondleidingen door recreatiegebied Elsenhove, het eerste ingerichte recreatiegebied dat in 1983 werd
aangelegd. Op de website van Groengebied Amstelland is een speciale jubileumpagina ingericht:
▪ https://www.groengebied-amstelland.nl/nieuws/groengebied-amstelland-pakt-uit-injubileumjaar/1925
De programmaonderdelen vallen binnen vier categorieën: opdrachten, sportief, educatief en
samenwerking. Alle activiteiten in de periode 15 april tot 15 oktober:
Fotowedstrijd
▪ April: thema dieren
▪ Juni: thema water en land
▪ Juli/augustus: thema recreëren in de zomer
▪ September/oktober: thema polderlandschap
Natuurexcursies
Er zijn in totaal 6 natuurexcursies georganiseerd met medewerking van IVN Amstelveen,
Staatsbosbeheer/Diemerbos, de Vogelwerkgroep Ouderkerk en een beheermedewerker van
Groengebied Amstelland zelf. Deze excursies vinden plaats op 7 en 22 mei, 12 juni, 6 juli, 24 september
en 5 oktober. Met name de excursies van 12 juni, 6 juli en 5 oktober zijn gericht op families met
kinderen.
Wandel- en fietstochten
De 4 wandeltochten (elk ongeveer 10 km) en de fietstocht (ongeveer 40 km) zijn uitgestippeld. Elke
wandeling loopt door één van de participantengemeenten. De fietstocht voert door alle
participantengemeenten en een groot deel van het Groengebied. Met de kennis van de

uitvoeringsorganisatie zijn onderwerpen voor bezienswaardigheden en markante punten langs de
routes samengesteld. Verder worden 5 digitale routeboekjes samengesteld welke worden gepubliceerd
en zijn te downloaden op de website van Groengebied Amstelland. De lancering van de routes is in mei
vanwege Meimaand Fietsmaand. Iedereen kan de route(s) wandelen of fietsen wanneer hij/zij wil.
Jubileumdag Amstellanddag
De viering van de jubileumdag van Groengebied Amstelland is op zondag 12 juni tijdens de
Amstellanddag. Raadsleden van Amstelveen, Amsterdam Zuidoost, Diemen en Ouder-Amstel zijn
uitgenodigd om bij de opening van de Amstellanddag aanwezig te zijn. De opening is tussen 10:00 en
11:00 uur. Na de opening gaan we naar het beheerkantoor van het Groengebied (Bankrasweg 1,
Amstelveen) voor een rondleiding over biodiversiteit.
Promotie van het jubileum
De promotie van de jubileumactiviteiten loopt via de eigen kanalen (website en social media) en
kanalen van partners (gemeenten, (horeca)ondernemers, verenigingen, etc.). Daarnaast via lokale pers
en media (persbericht en mogelijk interviews). Onderstaand twee linkjes naar speciaal ingerichte
pagina’s over de jubileumactiviteiten en 40 jaar geschiedenis van Groengebied Amstelland:
▪ https://www.groengebied-amstelland.nl/jubileum/activiteiten
▪ https://www.groengebied-amstelland.nl/jubileum/40-jaar-groengebied-amstelland
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