
 

             

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2021 

 

BESTUUR EN ORGANISATIE 

Bestuurssamenstelling per 01-01-2021:              

Piet Harting   Voorzitter                             

Ap Eigenhuis   Secretaris                            

Arie Buijs   Penningmeester                          

Cor Hermanns  Projectbureau en Onderhoud             

Karin Eveleens  Algemeen                

Rik Rolleman   Algemeen  

Per 01-06-2021 is toegetreden:  

Menno Kramer  Algemeen                  

 

Met ingang van 01-08-2021 is Ap Eigenhuis teruggetreden uit het bestuur, Karin Eveleens 

neemt ad interim het secretariaat op zich. Per 31-12-2021 is ook Arie Buis teruggetreden.                            

 

Samenstelling Raad van Toezicht per 01-01-2021:         

Carlo Renne   Voorzitter                       

Esther Gouwerok                                  

Menno Kramer 

Sander van Voorn                               

 

Per 01-06-2021 heeft Menno Kramer de overstap gemaakt van de RvT naar het bestuur. In 

verband met andere verplichtingen heeft Sander van Voorn besloten terug te treden Zijn 

plaats is inmiddels ingenomen door Wim van der Hoeven. 

Ten gevolge van het voortduren van de Corona maatregelen is in de eerste maanden van het 

jaar vergaderd via een Zoom verbinding. Aansluitend op het opheffen van die maatregelen is 

vanuit praktische overwegingen besloten de vergaderingen van het Algemeen Bestuur te 

verzetten naar de avond. In principe komt het bestuur een maal per maand, telkens de 4de 

maandag, bijeen. Het Projectbureau, bestaande uit de uitvoerende bestuursleden Cor 

Hermanns en Piet Harting, alsmede de vaste adviseurs Bart Hulsbos en Cees Tas, komen elke 



1ste en 3de donderdagmorgen van de maand bijeen voor het bespreken van de in uitvoering 

zijnde projecten, het voorbereiden van nieuwe projecten en het onderhoud aan de terreinen 

van de stichting. 

VOORTGANG PROFESSIONALISERING: 

De stappen op weg en de visie op de toekomstige organisatiestructuur van de stichting zijn 

door Ap Eigenhuis en Rik Rolleman samengevat in een document. Na uitvoerige bespreking 

daarvan heeft het bestuur dit document vastgesteld. Ook de leden van de RvT hebben hun 

goedkeuring uitgesproken. De in het document vastgelegde stappen zullen afhankelijk van 

de ontwikkelingen, waarmee de stichting raakvlakken heeft, worden uitgevoerd. Intern 

wordt gestreefd naar een meer duidelijke scheiding tussen beleid en uitvoering. 

 

Visie Toekomstbeeld: 

Min of meer ten gevolge van het ontbreken van een duidelijke visie van de gemeente op de 

toekomst van het werkgebied van de stichting, is besloten tot het opstellen van een 

toekomstbeeld dat de stichting voor ogen staat. Uitgangspunten daarbij zijn geweest het 

veranderende gebruik van het gebied, het naar buiten komen van nieuwe, voornamelijk 

recreatie en toerisme gerichte initiatieven en de wens van het bestuur om het behoud van 

het unieke karkater van het gebied in al die veranderingen.  Loos van Vliet, Atelier voor 

Stedenbouw, Landschap en Architectuur heeft de ideeën van de stichting in woord en beeld 

vormgegeven. Belangrijke subsidieverstrekkers zoals het HHRS Rijnland en de provincie Noord-

Holland hebben hun waardering voor het stuk uitgesproken. 

VOORTGANG PROJECTEN: 

Fase I van het UVP Groene As Aalsmeer is financieel volledig afgerond. In overeenstemming 

met hetgeen daarover door het bestuur eerder is besloten zijn de daarop afgestemde 

vergoedingen aan de zittende uitvoerende bestuursleden toegekend. De RvT heeft daar na 

rijp beraad mee ingestemd.  

Fase II is in uitvoering, afronding daarvan wordt verwacht in de zomer van 2022. In deze fase 

wordt voortgegaan op de ingeslagen weg van het vergroten van de kwaliteit van het 

landschap door het aanbrengen van een meer gevarieerde beplanting en het aanleggen van 

natuurvriendelijke oevers. Verwacht wordt dat de biodiversiteit van het gebied, zowel onder 

als boven water, hierdoor zal toenemen. Er worden zichtlijnen gerealiseerd van de Kleine 

Poel en de Westeinderdijksloot naar de Grote Poel en doorgangen voor kano’s en sups.   

Voor Fase III (Farregat) hopen we dit najaar aan te gaan besteden. En voor Fase IV 

(Topsvoort) liggen de subsidieaanvragen gereed voor indiening.  Er zijn gesprekken gaande 

over de aankoop van nog enkele aan de Groene As Aalsmeer toe te voegen percelen  

(Fase V). 

Het overleg over de bureaukosten duurt voort.  Door de Provincie is een subsidiecoördinator 

aangesteld om het vraagstuk van de bureaukosten in kaart te brengen en op te lossen.  

In overleg met het door de provincie eerder in het leven geroepen Projectbureau NNN wordt 

gewerkt aan de afronding van het Uitvoeringsprogramma Groene As Aalsmeer. Als 

einddatum is gesteld 2023 met een uitloop naar 2027.  



De stichting is nauw betrokken bij het door ontwikkelen van de Westeinderscheg tot een 

aantrekkelijke groen/blauwe long te midden van een steeds verder verstedelijkende 

omgeving. Er ontstaan daarbij nieuwe subsidiestromen, waarvoor de stichting aanvragen 

gaat indienen. De eerste resultaten daarvan zullen eind 2022 naar buiten komen. 

EXTERN: 

De stichting heeft watercompensatie geleverd aan de Gemeente Aalsmeer ten behoeve van 

de aanleg van het Waterfront. 

Er is een zienswijze ingediend tegen het Ontwerp Bestemmingsplan Marinapark op de 

Uiterweg. Het ontwerp voldoet niet aan de uitgangspunten van de structuurvisie Uiterweg; 

inzet op kleinschalige ontwikkelingen, met oog voor een goede inpassing in het landschap en 

de ruimtelijke structuur. 

Ook is er een beroepschrift ingediend tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan 

Oosteinderweg 2020. Het beroep heeft betrekking op het legaliseren van onopgeloste 

handhavingszaken. 

Naast Rijnland heeft ook de Gemeente de wens om onderhoudswerkzaamheden aan diverse 

percelen in het buitengebied te laten uitvoeren door SBA. 

AANKOPEN/VERKRIJGINGEN: 

Er is overeenstemming bereikt over de aankoop van een tweetal cultuurakkers van de 

Gebroeders Alderden in het projectgebied “De Omweg” De heer Tulp heeft een perceel riet 

en water om niet overgedragen aan de stichting.  De eind 2020 op te leveren akker wordt 

ingericht voor de teelt van trekheesters, de later op te leveren akker is daarvoor minder 

geschikt (erg smal) en zal een onderdeel worden van de Groene As Aalsmeer. 

OVERIG: 

Er is een derde schuilhut geplaatst op een teelakker van de stichting nabij Koddespoeltje.  

Het bouwteam, aangestuurd door Ap Eigenhuis, heeft inmiddels de nodige ervaring 

opgedaan. Ongetwijfeld zullen in de toekomst nog meer schuilhutten volgen.         

Met Landschap Noord-Holland wordt gesproken over het oprichten van een 

vrijwilligersgroep ten behoeve van onderhoud aan de natuurpercelen. Cor Hermanns is 

aanspreekpunt hiervoor.                    

Bob van den Heuvel heeft in eigen beheer het boek ‘Bob in de Bovenlanden’ uitgegeven. De 

stichting heeft om de uitgave mogelijk te maken besloten tot een bijdrage van € 2.500,-- , 

waarvoor hij als tegenprestatie 250 exemplaren heeft ontvangen.                                 

Ten gevolge van het voortdurende besmettingsrisico van Corona is opnieuw afgezien van de 

vaartocht met donateurs.  


