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Introductie door Hannie v.d. Bosch
Hannie heet iedereen welkom en stelt gespreksleiders en notulisten voor. Vervolgens
licht zij toe hoe de avond verder gaat verlopen en hoopt op een inspirerende avond.
Wethouder Elzakalai is deze avond te gast en spreekt aanwezigen kort toe en bedankt hen voor de
betrokkenheid en inzet.

Aantekeningen Tafel leefbaarheid 1
Gespreksleider Annemarie Lodder, notulist Marjolein Jungbäcker
Aan tafel 10 bewoners, de meeste van de Aalsmeerderdijk vlak ten noorden van de brug naar
Aalsmeer, één woonbootbewoner. De meeste bewoners wonen al (heel) lang op de dijk. Een van de
bewoners is van de familie Den Daas, de vijfde generatie die op de dijk het gelijknamige terracotta
bedrijf heeft.

Knelpunten
- Een bewoonster verwoordt dat men argwaan heeft naar de gemeente omdat in het verleden zaken die
beloofd zijn niet of anders zijn uitgevoerd. Het gaat om de fietsstrook, waar eerst wel op geparkeerd
mocht worden en nu niet meer.
- De fietsstrook heeft belijning en symbolen die echter glad zijn, zodat de fietsers toch op de rijbaan
rijden in plaats van op het fietspad.
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- Bij de loswallen op de grens van Aalsmeerderbrug en Oude Meer liggen nu al drie ‘klusboten’. Een
ligt er al tien jaar. Wanneer wordt er gehandhaafd?
- Bij km paal 38,8 is een gevaarlijke situatie doordat er soms zand gelost wordt, dan weer afgegraven
zodat er een gat is, waar je in kan vallen.
- Wanneer wordt de Schipholdijk tussen de Bosrandbrug en de laatste woningen van Oude Meer
aangepakt? Het is een brede weg, maar nu niet meer voor autoverkeer.
Op de site :http://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/HOV_Schiphol_Oost/Docu
menten/Deelprojecten_HOV_Schiphol_Oost
Is te vinden dat dit fietspad onderdeel is van deelproject 3 waarvan de uitvoering start in 2017.
- Er is ergernis over de grote aantallen geparkeerde vrachtwagens bij de bedrijven achter de dijk
(Fokkerweg, Douglassingel, Bellsingel etc.). De chauffeurs overnachten daar, maar hebben geen
voorzieningen. Ze verblijven er soms erg lang, bv rond Kerst wel twee weken. Ze lopen over de dijk
naar Aalsmeer om boodschappen te doen. Onderweg doen ze hun behoeften, omdat er geen
voorzieningen zijn. Voor de bewoners langs de dijk dus veel rommel, etc. Er is een tekort aan
openbare toiletten. Dit geldt niet alleen voor de chauffeurs maar ook voor alle passerende boten, of
tijdens de feestweek. Bewoners laten niemand meer in hun huis toe voor toilet omdat dan hele
stromen mensen langs komen.
- Aan de ene kant wil men meedenken om dit stuk dijk aantrekkelijker te maken voor passanten, aan
de andere kant is men huiverig voor de overlast (rommel, toiletten, lawaai). Sommige passerende
boten vinden het leuk om onder de brug te gaan liggen en hun muziek keihard te zetten, resoneert
lekker onder de brug. Maar bewoners kunnen er niet van slapen.
- Het bedrijf Corendon verkoopt niet alleen vakanties maar biedt reizigers ook de mogelijkheid hun
auto tijdens de vakantie op hun terrein te parkeren. Er is dan geen plaats meer voor de werknemers,
die hun auto vervolgens langs de dijk parkeren.
- Sluipverkeer over de dijk. Vanaf de Boeingavenue rijdt verkeer met grote snelheid de dijk op naar
de Capronilaan en de N201. Dat is een snellere route dan langs de Fokkerweg omdat daar
verschillende stoplichten zijn. Men pleit er voor de dijk weer in de voorrang te doen of een stopbord
te plaatsen op het einde van de Boeingavenue omdat het verkeer met grote snelheid de dijk op scheurt.
Een vergelijkbare situatie, waar verkeer met grote snelheid de dijk op scheurt doet zich voor bij de
Molenweg ter hoogte van het aquaduct van de N201.
Kansen (zie ook bij top 3), andere kansen
- Maak van de dijk een historische route met informatieborden bij bijzondere punten. Bv bij de oude
sluis bij fort bij Aalsmeer, of de loswal tegenover de Kanaalstraat in Aalsmeer, waar vroeger een
pontje was, de oude plek van de spoorbrug (ter hoogte van de Oude Spoordijk in Aalsmeer)
- De keerlus bij de N196 kan mooi ingericht worden. Nu staan er verwaarloosde plantenbakken. Den
Daas kan bloempotten ter beschikking stellen. Al doorpratend over dit idee, denkt men dat dit nu niet
het goede moment is om te doen, aangezien met de komst van de HOV-verbinding over de brug, de
situatie ter plekke aangepast gaat worden.
- Ter hoogte van Aalsmeerderdijk hoek Boeingavenue is een speelveld. Bewoners hebben hier zelf
doeltjes neergezet. Graag beter beheer door de gemeente, het gras staat erg hoog.
Kansen top 3
- Maak een groenbuffer, aan de Molenweg bij nr. 209 is een open groen veld. Om de
klankkastwerking tussen de bebouwing, van het vliegtuiglawaai te verminderen zou het groen
ingericht kunnen worden, met veel bomen die het geluid dempen. Geen water, dat versterkt lawaai.
- Wanneer de klusboten weg gaan kan men bij de loswallen die vrijkomen groene plekken maken met
bankjes end. Het zou ook een plek kunnen zijn waar de boat&bike boten tijdelijk aanleggen. Er ligt
nog een derde loswal ter hoogte van nr 322 Aalsmeerderdijk.
- Het doortrekken van enkele voet- en fietspaden waar nu aansluitingen ontbreken, zoals vanaf de
Boeingavenue naar de dijk, tussen de Fokkerweg en de Schipholdijk ter hoogte van het gemaal
Bolstra, bij Jonk Schipholdijk 245 Oude Meer, langs de Boeingavenue. Niet alleen voor bewoners,
ook voor de hotelgasten van Best Western aan de Boeing Avenue, zij lopen ommetjes en gaan naar de
dijk.
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Thematafel leefbaarheid 2

Gespreksleider Peter de Waard, notulist Lydia Heerens
Aan tafel: vier bewoners van de Noordkant van de Aalsmeerderdijk en vier bewoners van de Zuidkant
van de Aalsmeerderdijk
De bewoners stellen zich voor en geven positieve en negatieve aandachtspunten aan:
Negatief
(ondernemer/reisbureau) vindt het parkeermogelijkheden en -beleid onduidelijk
door uitbreiding van Rijsenhout veel last van (zwaar) verkeer. Het stuk dijk bij Oude Meer en
Aalsmeerderbrug wordt vaak vergeten terwijl er het meeste gebeurd.
Te grote dagelijkse verkeersstroom,
Het groen wordt slecht onderhouden,
Hordes wielrenners zorgen voor gevaarlijke situaties: zij schelden en spugen,
er wordt veel geld uitgegeven aan zaken als bijvoorbeeld hefboom met toegangskaart, die naderhand
weer weggehaald wordt.
Onbegrip en verbazing over de besluitvorming rondom de Aalsmeerbaan
Slecht fietspad,
verkeer in alle vormen .
Positief
Oude Meer is een prachtige plek om te werken en te wonen (vonden alle bewoners): landelijk wonen
midden in de randstad,
Park achter de woning,
Dicht bij de natuur,
Eens met wethouder dat het fijn wonen is in Oude Meer en dat het goed is om de authenticiteit te
bewaren,
Schiphol = werkgelegenheid.
Suggesties om leefbaarheid te vergroten
Het hek verwijderen en Pudongweg Rozenburg gebruiken of andere alternatieven om de
verkeersstroom uit Rijsenhout niet via Oude Meer te laten verlopen. Minder bochten in toegangsweg
verbetert de situatie.
De snelheid meer controleren en mensen bewust maken van te hard rijden.
Weg minder aantrekkelijk maken voor weggebruikers bijvoorbeeld door gebruik kinderkopjes
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(ouderwetse uitstraling).
Eenrichting verkeer (deel) Aalsmeerderdijk.
De weg versmallen of afsluiten met paal, die in de grond zakt als hulpdiensten erdoor moeten: alleen
toegankelijk voor personenauto's en (brom)fietsers
Meer rust en beter milieu (minder CO2), duidelijke en goede metingen van geluidsoverlast van de
vliegtuigen.
Het pad achter de huizen (bij Bosrandbrug) in ere herstellen als fietspad.
Meer duidelijkheid over parkeerbeleid: veel last van auto's van mensen die op vakantie zijn en bezoek
eiland bezoekers.
Parkeren op groenstrook; meerdere bewoners willen geen auto's voor de deur: bewuste keuze voor vrij
uitzicht en parkeren op eigen terrein. Bord met verkeersbesluit: parkeren voor max periode
Rijnland geeft duidelijkheid over oeverbeleid, recht van koop, goede afspraken maken.
Geen drempels.
Een bruggetje over het water bij het Fort.
Cultuur en historie belangrijk.
Veldweg/Molenweg is eigendom van het waterschap. Onderhoud kan beter. Suggestie om met
Schipholfonds de omgeving te verbeteren wordt meegenomen door de bewoners.
Speelveld toegezegd door SLP, belofte is niet nagekomen. bewoners hebben zelf doeltjes gemaakt op
een braakliggend terrein.
Top 3:
Aalsmeerderdijk verkeersluw maken bijv. met in grond zakkende paal en aangepast straatbeeld
(kinderkopjes)
parkeerbeleid- en plaatsen
helder en eerlijk beleid HHR

Thematafel: Leefbaarheid 3

Gespreksleider Herman Zellenrath, notulist: Emil Hartman (Rijnland). Aan tafel: 9 bewoners,
waaronder bestuursleden ORA en Dhr. Paar SBOH
Verkeer:
Probleem: Parkeren langs de Ringdijk.
Voor bewoners bij thuiskomst is het lastig om voor 19:00u een parkeerplek te vinden. Dat komt
omdat werknemers van bedrijven in de buurt veel plekken innemen.
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•
•
•

Langs de weg parkeren niet meer mogelijk nadat de fietssuggestiestrook een echte
fietsstrook is geworden.
Bij renovatie van de dijk in 2006 is een parkeerplaatsbehoefte onderzoek gedaan. Toen is
gekozen om geen extra P-plaatsen voor bedrijven aan te leggen.
Met de verkoop van percelen + aanleg steigers door mensen van buiten (niet wonende aan
de ringdijk zelf) ontstaat er meer parkeerdruk omdat de gebruikers van die steigers ook in
de buurt willen parkeren

Oplossingen:
• Meer parkeerplaatsen aanleggen
• Regulering dat bedrijven die veel verkeer aantrekken worden geweerd van de ringdijk.
• Nieuwe inventarisatie parkeerbehoefte
Probleem: Sluipverkeer over de ringdijk in ochtend en avondspits (met name tussen de
Capronilaan en de Molenweg).
De officiële route over het bedrijventerrein is onduidelijk en omslachtig. Verkeerssituatie op
bedrijventerrein is onoverzichtelijk.
Oplossingen:
• Betere / aantrekkelijker alternatieve routes over bedrijventerrein.
• Betere handhaving (is echter lastig, 30 km is niet handhaafbaar, de weg moet zo
ingericht zijn dat je fysiek niet harder zou kunnen dan 30 km/uur. Vanaf 50 km/uur is
wel te handhaven op snelheid).
• Verkeersmeting uitvoeren om probleem scherper te krijgen.
• Eventueel instellen dynamisch eenrichtingsverkeer (tegengesteld aan spitsrichting).
• Ringdijk knippen zodat er geen doorgaand verkeer meer overheen kan.
Probleem: Te hard rijden door auto’s, fietsers en brommers
Oplossing: suggestie om de fietsstrook weer terug te brengen naar fietssuggestiestrook.
Doordat dan weer geparkeerd kan worden langs de weg wordt de weg smaller.
Leefbaarheid:
Probleem: Wrakboten langs de ringdijk.
Geeft verrommelde aanblik en leidt tot gevoel van onveiligheid ’s avonds.
Oplossing: Handhaving door gemeente dat wrakken worden verwijderd.
Probleem: Overlast door vrachtwagenchauffeurs die overnachten op het bedrijventerrein.
Op het bedrijventerrein zijn geen sanitaire voorzieningen voor de chauffeurs. De chauffeurs
doen hun ontlasting daardoor in de bosjes. Geeft naast overlast ook gevoel van onveiligheid
op bedrijventerrein (’s avonds laat ga je daar niet snel nog je hondje uitlaten).
Oplossingen:
• Publieke sanitaire voorzieningen aanleggen.
• Parkeren bundelen bij Anchoragelaan (incl. centrale publieke voorzieningen).
Probleem: Geluidsoverlast door vliegverkeer.
Het gebruik van de Aalsmeerderbaan in de afgelopen jaren sterk toegenomen (met ca. 80%).
Ook de tijdsspanne waarin de baan wordt gebruikt wordt steeds langer. Naast geluidsoverlast
ook geuroverlast (kerosine, bandenrubber).
Oplossing: Gemeente in gesprek met Schiphol om probleem te agenderen en te zoeken naar
verbetering.

5

Uitkomsten Ringdijk en Ringvaart Aalsmeerderbrug/Oude Meer Bijeenkomst op 5 september 2016.
Integraal verslag van alle thema-tafels.

Probleem: Constatering van asbest langs de Molenweg.
De Molenweg is een tijdje afgezet doordat asbest was gevonden langs de weg. Sanering heeft
echter nog niet plaatsgevonden maar afzetting is wel weer verwijderd. Er vinden ook af en toe
graafwerkzaamheden plaats. Onduidelijk wie verantwoordelijk is voor sanering. Leidt tot
gevoel van onveiligheid.
Oplossingen:
• Helderheid krijgen in probleem eigenaar (Gemeente / Rijnland ?)
• Goede inperking van het mogelijke probleem en informeren omwonenden
Probleem: Slechte staat doelen op trapveldje langs de Boeingavenue.
De voetbaldoeltjes worden veel gebruikt maar niet onderhouden. In de nabijheid van dat
veldje is wel een kinderspeelplek gerealiseerd. Ook heeft de gemeente in het verleden wel
eens de netten van de doelen vervangen.
Oplossing: nieuwe doelen plaatsen
Probleem: Onderhoud bermen langs o.m. de Molenweg en watergangen.
Bermen worden nu 2 x per jaar gemaaid. Onkruid staat daardoor vaak erg hoog. Geeft
verrommelde aanblik.
Probleem: Bereikbaarheid met openbaarvervoer in de avonduren.
Komt door slechte aansluitingen en het feit dat de bus ’s avonds niet meer stopt bij de halte
aan de Fokkerweg.
Top drie knelpunten:
1. Verkeersproblemen (parkeren, sluipverkeer, snelheid)
2. Vlieglawaai
3. Kwaliteit openbare ruimte (Wrakboten, overlast Chauffeurs, trapveldje)

Aantekeningen tafel leefbaarheid 4

Gespreksleider Paul Horsmans, notulist Brigitte Vijfschaft
Aan tafel: acht bewoners woonachtig langs de Aalsmeerderdijk, een bewoner woonachtig op de
Molenweg.
Paul Horsmans opent het gesprek. De bewoners stellen zich voor. De meeste bewoners wonen langer
dan tien jaar op de dijk. De bewoner van de Molenweg is hier anderhalf jaar geleden komen wonen.
Allen geven zij aan met veel plezier te wonen, ondanks dat de drukte van het vliegverkeer en het
vliegtuiglawaai de leefbaarheid beperkt; ramen dichthouden, geen gesprek kunnen voeren in de tuin,
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het geluid van de televisie niet goed kunnen horen ect. Op de vraag aan de bewoners wat voor hen van
belang is op gebied van leefbaarheid, kwamen zij met de volgende punten:
1. Snelheid
De verkeerssnelheid: de weggebruikers houden zich niet aan de maximumsnelheid van 30
km/u. Vooral in de spitsuren rijdt veel sluipverkeer over de dijk vanaf de Boeing Avenue. De
hoge snelheid waarmee wordt gereden en de automobilisten en fietsers die kriskras door
elkaar rijden zorgen voor een onveilige verkeerssituatie.
De volgende oplossing wordt voorgesteld:
• Meer handhaven. Paul Horsmans merkt op dat bij een 30 km zonering niet wordt
gehandhaafd. De weg moet zo zijn ingericht dat het niet mogelijk is harder dan 30 km
te rijden.
Op de vraag van Paul Horsmans om de weg te versmallen met chicanes, wordt unaniem
negatief gereageerd. De bewoners vinden dat chicanes de verkeersveiligheid niet vergroten;
de weggebruiker geeft ter hoogte van een chicane meer gas om langs fietsers te rijden.
2. Parkeren
Het gebouw van een bedrijf op de Capronilaan ligt zo dicht bij de openbare weg, dat het voor
de vrachtwagenchauffeurs lastig is om de vrachtwagens in- en uit te laden. De vrachtwagens
staan in de bocht van de weg. Hierdoor ontstaat voor overige weggebruikers en met name
voor de buschauffeurs een onveilige verkeerssituatie, doordat zij slecht zicht hebben op het
overige verkeer.
Als oplossingen worden aangedragen:
• Bij het bedrijf een inrit creëren voor het in- en uitladen van de vrachtwagens.
• Laat een verkeerskundige de verkeerssituatie beoordelen en een oplossing aandragen.
De bewoners geven ook aan dat meerdere plekken langs de dijk erg rommelig er uit zien. Bij
de rotonde staan regelmatig onbekende auto’s langs de dijk geparkeerd.
3. Bankjes
Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bankjes langs de dijk? De kwaliteit van de
bankjes gaat achteruit!
4. Hekken en zwerfvuil
Ter hoogte van de keerlus staan hekken van Rijnland. Een aantal hekken staan los en rondom
de hekken ligt veel zwerfvuil. Dit is niet goed voor de uitstraling van de dijk.
Als oplossing wordt aangedragen:
Laat Rijnland de hekken verwijderen. Waarom mag Rijnland wel hekken plaatsen? Laat
bewoners langs de dijk bloembakken plaatsen met mooie kleurige beplanting.
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De bewoners merken op dat bij de bocht ter hoogte van de Aalsmeerderdijk 196 veel
zwerfvuil ligt bij de bosschages. Van de paaltjes langs het fietspad is het draad verdwenen.
Dit zorgt voor een onveilige verkeerssituatie voor de fietsers. De weg loopt namelijk af.
In de toekomst wordt hier een rotonde aangelegd.
Paul Horsmans vraagt wat de bewoners zelf kunnen doen aan het zwerfvuil? De bewoners
vinden dat zij langs de dijk aan de kant van de woningen moeten zorgen voor een schone
woonomgeving.
5. Voetpad
Bij de overgang van de Molenweg naar de Boeing Avenue stopt het voetpad (zie foto). Dit
zorgt voor een onveilige situatie voor de voetgangers. De voetgangers gebruiken deze weg om
naar het busstation te lopen.
Het aanleggen van een voetpad wordt als oplossing aangedragen.

6. Fietspad
Bij de bushalte stopt het fietspad. De bewoners vragen waarom een gedeelte van het fietspad
ontbreekt? Is het mogelijk het fietspad door te laten lopen? Dit vergroot de verkeersveiligheid
voor de fietsers.
7. Maaien van het gras
Aan de Boeing Avenue ligt een grasveld dat eigendom is van een bedrijf. Het gras van dit
veld wordt regelmatig gemaaid. Op dit grasveld staan voetbaldoeltjes. Deze worden
veelvuldig gebruikt door de kinderen en de werknemers van de in de buurt gelegen bedrijven.
Grenzend aan het grasveld ligt een stuk grond dat van de gemeente is. Dit gras wordt niet
frequent gemaaid.
Bewoners: Hoe leuk zou het zijn om van de twee velden een groot speelveld te maken voor
zowel de kinderen en de werknemers van de bedrijven.
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Paul Horsmans rondt het gesprek af door samen met de bewoners uit de bovenstaande punten een
top drie op te stellen om de leefbaarheid van het wonen aan de Aalsmeerderdijk te verbeteren:
Top 3:
1. Het aanleggen van een voetpad langs de Boeing Avenue en het creëren van een groot
speelveld.
2. De hekken van Rijnland verwijderen.
3. Draad aanbrengen tussen de paaltjes bij het fietspad en het zwerfvuil verwijderen bij de
bosschages.
Aantekeningen tafel verkeer

Gespreksleider Rik Thorborg, notulen Jasper Hink (Stadsregio A’dam)
Aan tafel: 9 bewoners
•

•

Snelheid
De belangrijkste ergernis die genoemd wordt is de snelheid van het verkeer in de 30km/u
zone. Er wordt vaker sneller gereden, het lijkt alsof sommige verkeersdeelnemers het als een
racebaan zien. In combinatie met de chicanes, die als gevaarlijk bestempeld worden, levert
dat regelmatig gevaarlijke situatie op en ook ongevallen.
Handhaving is een 30 km/u zone juridisch niet mogelijk. Er is een discussie om de snelheid
terug te brengen naar 50 km/u. Sommigen geven aan dat het heel lastig is om 30 km/u te
rijden in een auto. Anderen geven aan dat door de mensen er ook vaak 30 km/u wordt
gereden, hetgeen meer rust geeft. Er is geen consensus over deze maatregel aan tafel. De
gemeente geeft aan dat uit praktijkmetingen blijkt dat in de 30 km/u zones gemiddeld
genomen 50 km/u gereden wordt, en in 50 km/u zones is dit 50 km/u. Hierdoor is het een
wens is om weer naar 50 km/u te gaan, dan is ook handhaving mogelijk, alhoewel de politie
zich daar lastig in laat aansturen. Er staan wel flitspalen, maar lang niet alle palen zijn
voorzien van een camera.
Sluipverkeer
Tussen de Capronilaan en Boeingavenu rijdt in de ochtend en middagspits veel
forensenverkeer dat naar de kantoren van onder meer Renault en Liberty Global rijdt. Ook het
nieuwe hotel trekt verkeer aan dat over de dijk rijdt. Dit terwijl de route ook via de N201 en
Fokkerweg genomen kan worden, hetgeen waarschijnlijk langzamer is.
Ook ten zuiden van de Aalsmeerderbrug is er sluipverkeer, zover als vanaf de afslag van de
A4 naar Leimuiden. Vooral wanneer de A4 vaststaat dan is dit verkeer er. Het is ook verkeer
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•

•

•
•

•

dat de route neemt i.v.m. het uitzicht.
Het is lastig om dit soort problemen aan te pakken. Er zou met de directie gesproken kunnen
worden van de verschillende bedrijven.
Er wordt ook door een bewoner gerefereerd aan de plannen om de kruising N196 Kruisweg/
Fokkerweg aan te passen met afslagverboden. De plannen zijn niet geheel duidelijk, echter de
bewoners zijn wel beducht voor dit soort wijzigingen. De route langs de dijk kan juist nog
meer sluipverkeer krijgen.
Ook wordt door een bewoner het idee geopperd om de kruising met de Aalsmeerderbrug weer
open te zetten. Daarover is men het ook niet eens. Dan krijgen mensen die er nu wonen veel
meer verkeer langs.
Inrichting
Er wordt aangegeven dat de fietsstroken ribbelig en te smal zijn. Veel fietsers rijden dan over
het weggedeelte. Daarnaast staan er heel veel verkeersborden, misschien wel teveel. De
gemeente geeft aan dat er beleid is om dit te verminderen. Tevens worden de betonblokken
bij het begin van het fietspad genoemd ten noorden van Oude Meer. In het donker zijn deze
niet te zien en gevaarlijk.
Parkeren
De extra plaatsen in de berm van de dijk d.m.v. grastegels worden positief gewaardeerd. Op
sommige plekken is echter nog een tekort, zoals bij woningen 60 t/m 70 Aalsmeerderdijk. Dit
komt door werknemers die hier parkeren, maar ook door bewoners en bezoekers van
woonboten/ woonarken die aan de Aalsmeerse zijde slecht bereikbaar zijn.
Fiets
De fiets wordt positief gewaardeerd. Ook de nieuwe oplossing bij de Aalsmeerderbrug wordt
positief gewaardeerd. Wel kan het onderhoud op sommige plaatsen beter.
Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer is niet heel goed. Het is relatief traag en stopt al vrij vroeg in de avond.
Het idee van de Buurtbus wordt geopperd, echter geen concreet voorstel wordt uitgewerkt. De
Stadsregio geeft aan dat op termijn er verbeteringen met het OV zitten aan te komen en dat
het bedieningsniveau zal toenemen tot ’s avonds laat.
Top 3
1. Snelheid
2. Sluipverkeer
3. Parkeren.

Tafel Groen, recreatie, water nr. 1

Gespreksleider Martin Sulman, notulist Carl Riechelman (gemeente Aalsmeer)
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Aan de tafel zijn 8 bewoners van de Aalsmeerderdijk aangeschoven. Deels van beneden de Kruisweg
en deels is afkomstig van daarboven.
De bewoners geven aan trots te zijn op: het ringdijkpark, de ringvaart, het uitzicht over de ringvaart en
het landschap aan de overkant, de sociale contacten tussen de dijkbewoners, het gevoel van vrijheid,
de reuring op de dijk en het water, sociale cohesie.
Minder tevreden zijn de meeste over de drukte op de dijk, hoewel een enkeling het juist heerlijk vindt
dat het dorp voor zijn huis langs rijdt (vanwege de aanspraak die dat oplevert). Daarbij zijn vooral de
grote landbouwvoertuigen die over de dijk rijden een bron van overlast. De snelheid van de auto’s is
te hoog. Wat daarnaast is opvalt en soms vervelend is, is het parkeren van recreanten, (vooral in de
zomer) langs de dijk. vaak omdat men een bootje in Haarlemmermeer heef liggen, of omdat met naar
de overkant gaat. Kapotte steigers en vervallen bootjes is een doorn in het oog. De gebruikers van het
ringvaartpark geven aan dat er veel honden loslopen, met bordjes wordt slecht aangegeven dat honden
moeten zijn aangelijnd. Verder is het onduidelijk hoe het zit met het maaien van het park.
Buurtbewoners maaien nu zelf het gras zodat kinderen het kunnen gebruiken als trapveldje. Een
bijzondere groep vormen de wielrenners. Vooral in groepen zijn ze gevaarlijk voor de omgeving en
voor zichtzelf.
Speciale aandacht verdienen de evenementen. De pramenrace is ook voor Aalsmeerderbrug een feest.
Er komen vele bezoekers op af. Sommige bewoners maken hun eigen feestje er van. De verschillende
activiteiten in de feestweek van Aalsmeer zorgen soms voor overlast. Betere afstemming is wenselijk
Verbeteringen zijn mogelijk :
- Aanlegsteigers: er zijn weinig plekken waar passanten kunnen aanleggen
- Fort Aalsmeer zou een prachtige plek voor aanlegsteigers en horeca zijn, chartervaart is daar
ook mogelijk.
- Men wil graag een botenhelling
- Natuurlijk beheer is goed, maar wel zodanig dat de ruimte benut kan worden voor sport en
spel door kinderen. Zet daarom ook doelpaaltjes in het ringvaartpark. Bewoners willen graag
weten wie verantwoordelijk is voor het beheer.
- Zorg voor een betere aanpak voor bootwrakken
- Zorg voor eenduidig grasbeleid tussen Rijnland en gemeente. Nu wordt de weg kant wel
gemaaid, het resterende deel van Rijnland is niet gemaaid. Waterkant is daardoor slecht
zichtbaar, waardoor het makkelijk is om illegaal bootjes aan te leggen.
Top 3:
1. Mogelijkheden van het water beter benutten, zowel voor recreatie als toerisme.
2. Werk samen met Aalsmeer voor verbetering van bereikbaarheid EN bij (veiligheid van)
evenementen,
3. Stem het beheer beter af.
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Water, Groen en Recreatie Tafel 2

Gespreksleider Hetty van Donge, notulist Leonie Haddeman. Aan tafel 5 bewoners van de
Aalsmeerderdijk en de eigenaar van de Arendshoeve.
Doel van het gesprek is om te kijken wat er beter kan op de dijk en op/in het water.
De dijk kan aantrekkelijker. verpaupering moet worden voorkomen. Dat zal een mooier beeld geven.
Het water en de oever worden nu soms gebruikt als openbare sloopplaats voor oude boten. Als
voorbeeld wordt genoemd de klus boten bij de keerlus bij een los wal van Rijnland.
Wat willen we met de boten in de Ringvaart?. We gaan nu nog geen actie ondernemen, maar we
wachten op de vaststelling van het beleid. . Handhaving is lastig omdat je met verschillende partijen te
maken hebt. . Opgemerkt wordt dat in bijzondere situaties nu wel al opgetreden zal worden. De
klusboten zijn daar een voorbeeld van.
Mogelijk dat er voor deze situatie toestemming is gegeven door de provincie of het
Hoogheemraadschap om daar met de klusboten te liggen. Op grond van volgens de APV kunnen we
de eigenaren van de boten wel aanspreken en zo nodig handhavend optreden. Gevraagd wordt of dit
ook geldt voor de boten aan de overkant. Bewoners vinden dat je natuurlijk mag recreëren. Nu
liggen er verwaarloosde e boten waarmee mensen naar de overkant varen. Dat kan voor zover de
boten op of in het grondgebied van de gemeente liggen
Verpaupering: Hierover wordt het volgende opgemerkt. Schepen die liggen zonder dat er iets gedaan
wordt in het water en op de wal. Er moet aandacht zijn dat niet de verkeerde wordt aangeschreven.
Buitenlandse vrachtwagens op het achtergelegen industrieterrein. Er wordt daar door de
vrachtwagenchauffeurs tussen de auto’s gebarbecued en zij doen in het openbaar hun behoefte. De
mensen lopen ook over de ringdijk. Er zijn voorbeelden van diefstal bij de dijkbewoners.. Er lopen
geen agenten of handhavers rond, om actie te ondernemen.
Er wordt te snel op het water gevaren. Dit is een gevaar voor kinderen en dieren, schade aan de boten.
Oplossing misschien een flitspaal op het water. Ook allerlei evenementen veroorzaken overlast met
snelheid etc. Gevolg is dat mensen uit nijd spullen naar de recreanten gooien. Ook wordt er vuil in
het water gegooid.
Oplossingen zijn: Cameratoezicht, handhaving door politie, mogelijk borden met daarop “hier spelen
kinderen”. Ook kunnen de dijkbewoners zelf mensen erop aanspreken. Gemeente Haarlemmermeer
heeft geen taken om de snelheid te controleren.
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Bewoners vinden dat er opgetreden (sancties) moet worden tegen r overtredingen, anders heeft het
opvoeden geen zin. In Aalsmeer zijn er 6 Boa’s op het water.
Er wordt tussen 1 en uur ’s nachts overlast ervaren na afloop van evenementen (op het water).
Genoemd worden Verlichte botenshow, Keverweek, Pramenweek en, bandjesavond.
Hoe wordt er gedacht over activiteiten in Aalsmeer?
Bewoners hebben er alleen maar hinder van. Misschien moet er meer gecontroleerd worden van/uit
Aalsmeer. Meer communicatie met andere gemeente. Er wordt geracet in het beschermd
natuurgebied.
Er liep een fietspad, dat is nu weg. Er is nu wildgroei. Daar ligt een bouwkeet, met kippen, varkens, Je
kan hier niet meer een rondje lopen. Misschien kan een schelpenpadje gerealiseerd worden..
Eerste blik is een verpauperde containerwoning. De zaak is bekend bij de gemeente en loopt nog. De
andere kant op eindigt het fietspad, je kan nergens oversteken. Je moet een groot stuk omlopen en een
gevaarlijk stuk oversteken om op de B-rijbaan te komen.
Algehele onderhoud van de bermen moet weer opgepakt worden:. Dit moet de dijk weer een mooi
aanzicht geven. Het aantal parkeerplaatsen moet terug gebracht worden.
Recreatief verkeer: fietsers fietsen te hard, waardoor het gevaarlijk wordt om over te steken. De
inrichting. Fietspaden weg en meer parkeren op de weg: natuurlijke chicane. Of de Chicane tot de
stoep maken, waardoor de snelheid uit het fietspad wordt gehaald.
In het verleden was er een zig-zag situatie, maar de politie vond dit gevaarlijk. Fietspaden bobbelt
waardoor het niet lekker rijdt daardoor gaan fietsers gaan op de weg rijden.
Sportvissers
Auto’s worden overal geparkeerd. Viswedstrijd start met een toeter. Heel vroeg wordt gestart en hard
gepraat naar elkaar. Ze laten rommel achter. Er staan geen vuilnisbakken. Gepleit wordt voor leuk
uitziende vuilnisbakken te plaatsen Voorzie deze van een bordje “ruim je rommel op”: Mogelijk ook
cameratoezicht Er moet communicatie zijn met de verenigingen. Probleem is dat er veel verenigingen
zijn. Sportvissers Nederland adviseert daarin ook, maar je houdt enthousiastelingen niet tegen.
Daar staat tegenover dat bedrijvigheid als positief wordt ervaren
Politie heeft gezegd dat zij niet gaan handhaven op de weg in de 30 km zone. Eerst moet de gemeente
een meting laten doen op de snelheid Als het dan een probleem is dan kan de politie handhaven.
Er zijn spookrijders bij de Caproniweg. De infrastructuur klopt niet. Vrachtwagens gaan daar lossen
en waarschijnlijk gaan ze dezelfde weg terug.. Auto’s worden gedwongen een andere kant op te gaan.
Brief van SOBH komt deze week. Graag deze ook naar Vergunningen i.v.m. tel. contact met de
bewoners.
Top 3 punten
1
2
3
4
5
6
7
8

SNELHEID op het water veiligheid
2
Meer afstemming met andere gemeente Aalsmeer Amsterdam, i.v.m. activiteiten maar ook
op bijv. beleid recreatie – zaken.
De snelheid van het fietsverkeer en de aanleg van de fietspaden / rijbaan
3
Sportvissers overlast
Meer vuilnisbakken
Algehele Verpaupering door oude boten, rommel v/d recreanten, buitenlandse
1
vrachtwagen etc., geen onderhoud van de bermen
Fietspad dat niet doorloopt
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Top 3 Aalsmeerderbrug en Oude Meer
1. Tegengaan algehele verpaupering (rommel van recreanten en vrachtwagenchauffeurs,
klusboten, onderhoud bermen)
2. Het doortrekken van enkele voet- en fietspaden waar de aansluitingen ontbreken,
3. Verkeer: sluiproutes over de dijk
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Per email ingezonden reactie:
Naar aanleiding van uw uitnodiging voor bovenstaande bijeenkomst, heeft de Commissie
Leefomgeving een aantal punten geformuleerd, welke wat de Commissie betreft met de Gemeente
Haarlemmermeer besproken dienen te worden. Vanuit de Commissie zullen in ieder geval de heren
Cees Jan Eikelenboom, Paul van Rheenen, Joop Stokkel en mevrouw Anke de Wit aanwezig zijn op
de bijeenkomst.
De navolgende punten, hebben wat ons betreft voldoende raakvlak met de door u genoemde thema's
" Verkeer, Leefbaarheid, Water/ Groen/ Recreatie:
- Inbreng van ons lid Ruud de Matter:
Helaas zal ik vanavond niet aanwezig zijn en jammer genoeg op 5 sept ook niet i.v.m. onze vakantie.
Ik vind dit contact moment met de gemeente wel belangrijk omdat ik na het gesprek/bezoek van een
jaar geleden niets heb kunnen waarnemen van de door de gemeente beloofde acties. Bv: de dijk
wordt nog steeds volop als sluiproute gebruikt, de snelheid beperkende maatregelen zouden worden
bekeken en indien nodig worden aangepast ( er wordt over het algemeen veel te hard gereden), de
overlast van vrachtwagens/chauffeurs is alleen maar toegenomen en er wordt nu zelf regelmatig op
de dijk geparkeerd en overnacht. De overlast kenmerkt zich door het langdurig (soms wel de hele
nacht) laten draaien van de motor, het bevuilen van de omgeving door etensafval en het doen van de
menselijke behoefte met gevaar voor ongedierte, stank en hygiëne. Tevens kan je vaststellen, na
meerdere meldingen van eerder genoemde, dat gemeente niet handhaaft op de APV, overlast in het
algemeen en met name Art: 2:50B en 4:8.
- ter zake de verkoop van de berm- oever stroken door Rijnland heerst veel onduidelijkheid. De
Gemeente heeft hier ook een rol in. Kan de Gemeente meer duidelijkheid geven?
- de 2 scheepswrakken bij de verkeers-lus, zijn eenieder een doorn in het oog. De verpaupering is
schrijnend Graag actie c.q. handhaving en verwijdering van deze wrakken.
- AED. Er zijn inmiddels initiatieven genomen voor het plaatsen van AED punten op de Ringdijk en er
zijn al diverse vrijwilligers bereid gevonden voor de reanimatie. Welke rol kan de Gemeente hierin
vervullen?
- de toegezegde snelheids-borden, welke via roostering geplaatst zouden worden, zijn nog niet
gesignaleerd op de Ringdijk. Wat is de status?
- groenvoorzienig en onderhoud: de groenvoorziening bij de kop van de Aalsmeerderbrug ziet er niet
meer uit en wordt niet, dan wel zeer sporadisch onderhouden. Het gras rondom het speeltuintje,
wordt niet dan wel zeer sporadisch gemaaid. De brandnetels staan vaak een halve meter hoog.
Kunnen afspraken worden gemaakt over frequenter maaien en onderhoud?
Tevens lijkt het ons een leuk idee om de betonnen loswal, vlak voor de brug op te leuken met groen
en bankjes t.b.v passanten en fietsers.
- Molenweg t.h.v. Hertenkamp: de berm wordt kapot gereden, daar de weg te smal is. De toezegging
van het opnieuw asfalteren en berm schonen is nog niets van gekomen. Ook speelt hier nog het
"asbest probleem" in de berm.
Wij hopen hiermee een positieve input te geven aan de bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,
Bert Bouman
Secretaris C.L.O.
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Aanvullende informatie over Rijnland keur: welke bomen mogen op de oever geplant worden.
Op basis van de keur is bepaald dat de volgende struiken en de boomsoorten geplant mogen worden: Cornus
mas – gele kornoelje; Magnolia x loebneri ‘Merrill’ – magnolia variëteit; Malus baccata ‘Street parade’–
sierappel variëteit; Malus ‘Evereste’ – sierappel variëteit, Malus ‘Rudolph’ – sierappelvariëteit, Sorbus soorten
– lijsterbessen en meelbessen; Cercis siliquastrum – judasboom; Craetagus – meidoorn en Amelanchier
lamarckii – krentenboom.

Voor de verdere voorwaarden www.rijnland.net/regels/legger
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