
Jaarverslag Ledencommissie Amsterdam november 2016 – november 2017  
 
Op de jaarvergadering 2016 zijn de Markerwadden besproken. De districtscommissie 
Amsterdam heeft als thema voor de komende jaren gekozen voor het “verbinden van het 
groen binnen en rond Amsterdam”. Op de ledenavond in mei 2017 is gesproken over het 
belang van groen in de stad voor ecologie, klimaat en leefbaarheid. In september stond 
de positie van het groen in en rond de stad in de verstedelijkingsplannen van de 
gemeente en de Metropoolregio Amsterdam centraal. Op de jaarvergadering in 
november wordt gesproken over stadsecologie en de relatie met het groen rond de stad. 
Om het groen ook in de praktijk te beleven heeft de DC in juni een excursie naar de 
Botshol georganiseerd. 
 
De dijkverzwaring rond het Markermeer heeft ook gevolgen voor ons natuurgebied 
IJdoorn bij Durgerdam. De DC Amsterdam heeft samen met de DC Noord-Holland en de 
beheereenheid Noord-Holland Midden een enquête georganiseerd. De resultaten zijn op 
de website van NM gepubliceerd. De beheerder heeft i.s.m. de DC begin juli 2 
bijeenkomsten in het veld georganiseerd om aan belangstellenden de uitslag van de 
enquête en de stand van zaken toe te lichten. 
 
In december 2016 is helaas na een maandenlang ziekbed ons bestuurslid Ineke van 
Mulligen overleden. Per 1 juni is de voorzitter Paul Rutten naar Texel verhuisd en moest 
daardoor zijn bestuurswerk opgeven. Marinus de Jong heeft het voorzitterschap 
overgenomen. Op de komende jaarvergadering neemt Margriet Pel afscheid, omdat haar 
statutair maximale zittingsduur er op zit. Er zijn dus 3 vacatures in het bestuur. Naast 
reguliere bestuursleden kent de DC ook kandidaatsleden, die overigens in de praktijk 
gewoon meedraaien in het bestuurswerk van de DC. Voorjaar 2017 zijn Marthe Derkzen 
en Hans Scheen verwelkomd als nieuwe kandidaatsleden, geselecteerd na een oproep in 
“PUUR natuur” en de nieuwsbrief. Voor de algemene ledenvergadering 2017 wordt 
voorgesteld om 3 kandidaatsbestuursleden te verkiezen tot regulier bestuurslid. 
Daarmee is wederom behoefte aan nieuwe kandidaatsleden. 
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