
VAN DE VOORZITTER

Westeinder/Groene As Fase II Aalsmeer
Cees Tas neemt u in woord en beeld mee langs de inmiddels 
vrijwel afgeronde werkzaamheden van Fase II van de Groene As 
Aalsmeer. Tot nog toe het grootste project in het bestaan van de 
stichting, waarmee een deel van het eilandengebied tussen de 
Grote en Kleine Poel een volkomen ander aanzien heeft gekregen. 
Seringen op recht omschoeide akkers hebben plaatsgemaakt 
voor meanderende doorvaarten en een soortenrijke, natuurlijke 
begroeiing. De biodiversiteit van het gebied krijgt hiermee zowel 
onder en als boven water een enorme impuls.  

Aalsmeer-Oost
Er wordt een nieuwe beschoeiing geplaatst om een onlangs van 
de Gebr. Alderden aangekochte teelakker aan de Omweg. Deze 
akker blijft in gebruik voor de teelt van trekheesters. De door SBA 
ingediende zienswijze tegen het door AA en Groen Links aan het 
Bestemmingsplan Oosteinderweg 2020 amendement dat tot 
doel heeft onopgeloste handhavingszaken te legaliseren is helaas 
ongegrond verklaard door de Raad van Staten. Het streven om 
binnen de Metropool Regio Amsterdam een robuuste groen/
blauwe long, de Westeinderscheg, te ontwikkelen wordt hiermee 
doorkruist. 

De subsidieaanvraag voor Fase III van de Groene As Aalsmeer (Far-
regat) is nog in behandeling. We gaan er echter nog steeds vanuit 
dat we eind van dit jaar met de werkzaamheden kunnen starten. 

Hoge Dijk
In het gebiedje Hoge Dijk/Oosteinderweg/Molmpoeltje voeren 
we aankoopgesprekken en zijn we betrokken bij een herinrich-
tingsprojectje. Doel is te komen tot een aaneengesloten openbaar 
toegankelijk groengebied. Stichting Bovenlanden Aalsmeer heeft 
ongeveer 5.000 m² land, riet en water van familie Schuit aange-
kocht tussen de Hoge Dijk en de Oosteinderweg.

Vaartocht
Ten gevolge van de coronacrisis hebben we in 2020 en 2021 de 
vaartocht over moeten slaan. Ook 2022 slaan we over. Noteer wel 
alvast 3 augustus 2023 in uw agenda. Dan nemen we u mee op 
een vaartocht langs inmiddels afgeronde en in uitvoering zijnde 
projecten. Wij verheugen ons erop!

Kunstproject 
De stichting is gevraagd als opdrachtgever deel te nemen aan 
een kunstproject in de openbare ruimte. Een project waarbij ook 
de gemeente betrokken is. Karin Eveleens, trekker namens de 
stichting, en Rik Rolleman zullen u op de hoogte houden van de 
voortgang.

Piet Harting

ONTWIKKELING WESTEINDERSCHEG
Aanvragen worden voorbereid voor de subsidieregeling Land-
schapsontwikkeling Westeinderscheg. De Scheg wordt gezien als 
één van de meest kansrijke groen/blauwe ontwikkellocaties in de 
Metropool Regio Amsterdam (MRA). Deze aanvraag richt zich op 
voorzieningen die het mogelijk gaan maken om op de eilanden 
te wandelen over de kruidenrijke graslanden en langs planten en 
bomen die daar eeuwenlang op de percelen zijn geteeld. Waar tot 
enkele jaren gelden de kwekers met hun schuiten door de sloten 
voeren, ontstaat nu een door een bosrand omgeven stiltege-
bied waar uitsluitend kano’s en supps toegang hebben. Scholen 
kunnen onder begeleiding lopend kennismaken met verschillende 
biotopen voor onder- en bovenwaterleven. Voor de vogelaars 
worden uitzichtspunten gerealiseerd met een weids uitzicht over 
de Westeinderplassen.

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Onderdelen: Aanmeerplaats, Avonturen Pad, Waterovergangen.

Datum: Augustus 2022

Project: Natuur-Avontuur Eiland Westeinderplas.

 B.J. Hulsbos - Waterbouw
Advies & Begeleiding Get: B.J.H.

Beleef de Natuur met een Avontuur.
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 Uitkijkpunt.

 Uitkijkpunt.

 Uitkijkpunt.

8000 mm.

900 mm. minimaal

 4.5 x 17 cm kunststof

 Hoeklijn 120 x 120 mm

 Dwarsribben hoeklijn 80 x 80 mm.

5000 mm.

5000 mm.

 Doorsnede Draaibrug.

minimale doorvaart breedte.

minimale doorvaart breedte.

 Principeschets: Draaibrug met landhoofden.
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 Wandelpad.

 Avonturen Pad.

 Uitdagend Pad.

 Draaibrug.

 Trekponje.
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 Avonturen Eiland. Googlefoto mei 2008.

 Achter Uiterweg 183 te Aalsmeer

 H 1057  H 1053

 H 1058
H 1059

 H 1055

H 4474

        Percelen in eigendom van
 Stichting de Bovenlanden Aalsmeer.

 Trekpontje.

         Natuur.        

      Impressie:
* Avonturen pad.
* Uitdagend Pad.
* Afmeer- opstapplaats.

 Afmeer- opstapplaats.

 Draaibrug.
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Jaarrekening en activiteitenverslag
De jaarrekening 2021 en het activiteitenverslag 2021 
staan op de website, op de pagina ANBI. 



Er is geplant en gezaaid. We moeten het nu verder aan de natuur over laten en 
volgen met belangstelling de ontwikkeling ervan. Om dit alles in stand te kunnen 
houden, zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor het onder-

houd aan de terreinen van de stichting. Een unieke kans om in een waterrijk gebied 
een bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving.

Bouw schuilhut op de Baardse Akker door vrijwilligers

De herinrichting van een aantal voormalige teelakkers in het 
eilandengebied tussen de Grote en de Kleine Poel, ‘Groene As 
Aalsmeer, Fase II’, is afgerond. De Grote Brug Akker, de Dirk 
Baardse Akker, de Akker van Dekker, de Bolletjeszuddde, Abel 
Venema’s Akker en de Kleine Bon worden teruggeven aan de 
natuur. Kaarsrechte akkerranden zijn vervangen door mean-
derende natuurvriendelijk oevers. Waar seringen en Ilex strak 
in het gelid stonden, gaan kruidenrijke graslanden, riet en 
bosschages elkaar afwisselen. Monocultuur ruimt het veld, 
biodiversiteit keert terug.

Fase II is een onderdeel van het door de provincie Noord-Hol-
land in 2011 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groene As 
Aalsmeer en behelst de aanleg van een lint van ‘stepping zones’. 
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer is trekker, inrichter en 
beheerder van het project, dat een lange aanloopperiode heeft 
gekend. De uitvoering wordt mogelijk gemaakt door substanti-
ele financiële bijdragen van de provincie Noord-Holland (herin-
richting van cultuur naar natuur) en van het HHRS Rijnland 
(waterkwaliteit verbeterende maatregelen, KRW I en II).

Afronding werkzaamheden Groene As
Fase II

Kano- en suproute, doorzicht vanaf Kleine Poel



De Commissie Beheer, Inrichting en Onderhoud, bestaande 
uit ons bestuurslid Cor Hermanns en de vaste adviseurs van de 

stichting Cees Tas, groen, en Bart Hulsbos, oever-en waterwerk, 
hebben de ontwerpen voor de herinrichting gemaakt. Otto Grond- 

en Baggerwerken BV, De Groot Waterbouw BV en Ben Sparnaaij 
Hoveniersbedrijf hebben de werkzaamheden uitgevoerd. 

Er zijn nieuwe biotopen aangelegd voor onderwaterleven (natuur-
vriendelijk oevers en stille, ondiepe poelen) en voor bovenwater-
leven (sterk variërende, natuurlijke aanplant) en er is een eerste 
aanzet gemaakt voor een scheiding tussen vrij toegankelijk door-
vaarten en uitsluitend per kano of sup bereikbare slootjes dieper 
de natuur in. Waar nodig zijn zichtbare en soms ook niet zichtbare 
oeverbeschermingen aangebracht in de vorm van onderwaterbe-
schoeiing, drijfpalen en luwteschermen.

Nieuw poeltje in Grote Brug Akker

Cocosrollen met oeverplanten Baardseakker

Genieten van kano- en suproute.
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MARKER WADDEN
Om de afronding van kaderrichtlijn Water 2 te vieren en betrok-
kenen te bedanken voor hun inzet had het Hoogheemraadschap 
van Rijnland het bestuur en betrokkenen van Stichting de Boven-
landen Aalsmeer uitgenodigd voor een excursie naar de Marker 
Wadden. Op de foto zijn onze voorzitter Piet Harting en bestuurs-
lid Menno Kramer in gesprek met onze vaste adviseur Cees Tas en 
Henk van Leeuwen van Westeinderrondvaart op de boot die ons 
naar de nieuwe natuurontwikkeling bracht. Ook onze visser op de 
Westeinderplassen Theo Rekelhof was van de partij 
 
De Marker Wadden is ontstaan door zandsuppletie dichtbij de dijk 
Lelystad- Enkhuizen. Doel was nieuwe natuur te creëren die ook 
de waterkwaliteit zou verbeteren. Het project is qua natuuront-
wikkeling en biodiversiteit een groot succes met diverse vogels die 
hier hun voedsel halen zoals de lepelaar. 

Om de beheerkosten te betalen heeft Natuurmonumenten als be-
heerder van dit nieuwe gebied onder meer een contract gesloten 
met Landal. Die een aantal huisjes heeft geplaatst waar je kunt 
verblijven. De inrichting van het gebied is grotendeels betaald uit 
bijdragen van de Postcode Loterij. Daarnaast krijgen ze inkomsten 
vanuit de horeca en de veerpont. 

Er zijn diverse onderzoeksinstellingen actief die bijhouden hoe 
de natuur zich ontwikkelt. Dat gaat erg snel en er moeten nu al 
wilgen uit het gebied getrokken worden om te voorkomen dat het 
helemaal dichtgroeit en niet een open duinlandschap blijft. Ook 
heeft men nu al te maken met afkalving van de dijk. Mooi was om 
te zien hoe het water bij harde wind het gebied in kan stromen op 
diverse plaatsen zodat het continue ververst wordt. 
Kortom een leerzame excursie waar het bestuur zijn voordeel mee 
doet!  
 
Rik Rolleman
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Ga naar onze site en klik op: AANMELDEN

Een goed gesprek op het veer naar de Marker Wadden

De Marker Wadden van bovenaf gezien

Lepelaars in de Marker Wadden


