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1.Welkom door de voorzitter Jaap Overbeek 

2. Toelichting op de uitkomst Kansenonderzoek Drechtdoorsteek door wethouder Jop 
Kluis 

De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn hebben opdracht gegeven voor onderzoek 
naar een doorsteek van de Westeinderplas naar de Drecht. Uit het onderzoek blijkt dat een 
doorsteek rendabel te maken is in combinatie met recreatieve ontwikkeling aan de oever van 
de Westeinderplassen en aanvullende gebiedsontwikkeling. 

Wethouder Jop Kluis: ‘De prachtige Westeinderplassen bieden nog volop kansen voor groei 
van recreatie en toerisme. Het college wil deze sector versterken door Aalsmeer als 
watersport- en toeristische gemeente duidelijker op de kaart te zetten. Een Drechtdoorsteek 
versterkt ons imago als watersportgemeente. Daarnaast zien wij kansen voor meer aanbod en 
nieuwe vormen van (verblijfs-) toerisme en recreatie rondom het gebied.’ Vanuit de zaal 
wordt aangegeven dat de gemeenteraad van Kaag en Braasem tegen de Drechtdoorsteek is. 
Wethouder Kluis nuanceert deze opmerking en geeft aan dat de gemeenteraad niet bij heeft 
willen dragen aan het onderzoek. Daarnaast is rekening gehouden met zo min mogelijke 
aantasting van de Vriesekoopse Polder. Volgens de wethouder heeft het kansenonderzoek 
Drechtdoorsteek inzicht gegeven in de technische en financiële haalbaarheid van de 
Drechtdoorsteek. In het onderzoek is, op basis van een verkenning van het gebied, een aantal 
varianten opgesteld. Elke variant is gewaardeerd op zes criteria, te weten economische 
potentie, ruimtelijke kwaliteit, netwerkwaarde vaarverbinding, leefbaarheid, infrastructuur en 
realiseerbaarheid. De noodzakelijke civieltechnische voorzieningen en infrastructuur zijn in 
het onderzoek in beeld gebracht en vertaald naar investeringskosten. Verder is in 
het kansenonderzoek naar voren gekomen dat de zuidwestelijke oever van de 
Westeinderplassen grote potentie heeft voor recreatieve ontwikkelingen, gekoppeld aan de 
Drechtdoorsteek. Dit is een kans voor een rendabele Drechtdoorsteek, waarbij ook de 
verstoring van de polder minimaal is. Door de Drechtdoorsteek ontstaan vanuit de meeste 
vertrekpunten in het gebied extra aantrekkelijke vaarrondjes of –routes (bijvoorbeeld heen en 
weer tussen Aalsmeer en Uithoorn), of vaartijdwinst (bijvoorbeeld 1,5 tot 2 uur voor het 
rondje Amsterdam). Vanuit Nieuwkoop is door de Drechtdoorsteek het gebied van de 
Westeinderplassen in een aanzienlijk kortere tijd te bereiken dan nu het geval is en ontstaan er 
vanuit de Kagerplassen en de Braassemermeer meerdere vaarrondjes. De Drecht wordt voor 
het deel ten westen van de aansluiting van de Drechtdoorsteek 30% minder zwaar belast 
waardoor het ook bij de Leimuiderbrug minder druk wordt en de Tolbrug en de 
Bilderdambrug minder vaak open hoeven. Het gedeelte van de Drecht ten oosten van de 
aansluiting zal in gebruik toenemen. 

Er is nu opdracht gegeven tot een betere en gedetailleerde financiële doorrekening van de 
doorsteek. Dit zal aangeboden worden aan de nieuwe colleges die na de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart geïnstalleerd gaan worden. Hierna zal een 



participatietraject opgesteld gaan worden waarbij belanghebbenden en omwonenden gebruik 
kunnen maken van hun inspraakrechten. Uiteindelijk beslissen de gemeenteraden van de 
verschillende gemeenten. 
 
3. Vaststelling verslag Dorpsoverleg 06-11-2017 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

4. Enkele mededelingen  

a. Voortgang onderzoek 2e Supermarkt: Het College van B&W onderzoekt de haalbaarheid 
van de diverse locaties t.w.: 
1. Locatie Gr. Willemlaan 
2. Locatie Graankporrel 
3. Locatie Proosdijhal 
4. Westeinderhage 
5. Locatie naast Skatebaan 
Er wordt binnen enkele weken uitslag verwacht van het locatie-onderzoek. 

b. Liggend veulen: Het voorstel van de Dorpsraad en de VVE Hoek Herenweg/-
Kudelstaartseweg om het “liggend veulen” te verplaatsen naar de voornoemde hoek is na 
advies door de Kunstadviescommissie afgewezen. Het blijft op zijn oude plek achter “Café 
Op de Hoek” liggen, wel wordt er een bankje vervangen.   

c. Openbaar vervoer van en naar Kudelstaart: Aanspreekpunt Connexion en ambtenaar 
OV waren verhinderd. Er komt een afzonderlijke avond over het Openbaar Vervoer.  

e. Omgevingsraad Schiphol: Jeroen Verbeek is de nieuwe vertegenwoordiger voor het 
Bewonersoverleg in de plaats van Theo Bourgonge. Hij behartigd de belangen van 
Kudelstaart samen met Rien van der Laan. 

6. Toewijzing gelden Schipholfonds. 

De gemeente Aalsmeer heeft 8 miljoen ontvangen vanuit het Schipholfonds ter verbetering 
van de leefbaarheid in de gemeente. Via klankbordavonden zijn onderwerpen 
geïnventariseerd en de gemeente heeft zelf enkele onderwerpen toegevoegd vanuit lopende 
projecten (bijv. de plus in het Hornmeerpark en het Machinepark Aalsmeer-Oost als scheiding 
van Greenpark met de woonwijk). Uiteindelijk zijn de volgende projecten goedgekeurd. 

• Dorpshuis Kudelstaart 
• Groene lint Aalsmeer 
• Herinrichting Hornmeerpark 
• Machinepark Aalsmeer-oost 
• Waterfront Aalsmeer 
• Werkschuit 
• Speeltoestel Kinderboerderij 
• Initiatievenfonds Aalsmeer 

De Dorpraad is blij met de toekenning van de subsidie voor het Dorpshuis. In totaliteit is het 
gevoel wel dat Kudelstaart er wat bekaaid afkomt bij de toekenning van de subsidies in relatie 
met de ervaren overlast van Schiphol. 



7. Prioritering speelplaatsjes 

De gemeente Aalsmeer heeft aan de Dorpsraad een overzicht verstrekt van de te renoveren 
speelplaatsjes in Kudelstaart voor de komende twee jaar. N.a.v. de bespreking tijdens de 
vergadering heeft de Dorpsraad de volgende reactie opgesteld: 

Speelplaats Toelichting Reactie Dorpsraad 
1. Speelplaats St 
Janstraat 

De aannemer is na het 
kerstreces weer begonnen 
met de werkzaamheden. 

Voortgang vordert gestaag, 
aanwinst voor deze oudste wijk 
van Kudelstaart. 

2. Speelplaats 
Lorentzhof 

De speelplaats aan het 
Lorentzhof wordt niet op 
korte termijn. Wel 
opgenomen in de 
prioritering onder 4. 

Op dit moment vinden er 
gesprekken met bewoners plaats 
voor een gedragen buurtinitiatief 
voor herinrichting van het hofje 
dat zowel groen als parkeren 
raakt. De kinderen in de buurt zijn 
in de leeftijdsklasse van 8 tot 12 
jaar en willen voetballen. Dit kan 
nergens in de buurt. De 
dichtstbijzijnde mogelijkheid is 
naast de Proosdijhal. Men wil op 
het grasveld in het midden van 
Lorentzhof een trapveldje met 
hekken inrichten. Het initiatief zal 
ingebracht worden bij de 
gemeente zodat het meegenomen 
kan worden bij de uitvoering van 
de prioritering. 

3. Speelplaats 
Einsteinstraat 

De aanleg van een 
speelplaats aan de 
Einsteinstraat (naast de flats 
aan de Mijnsherenweg 100-
178) is momenteel in 
voorbereiding. Hieraan 
gekoppeld is de groene 
herinrichting van de 
gesaneerde speelplaats aan 
de Einsteinstraat (ter hoogte 
van het Boezempad). De 
toestellen hebben een 
natuurlijke uitstraling die 
past in de groene omgeving. 

In de Einsteinstrat is een mooi 
bewonersinitiatief ontstaan om 
nieuwe bewoners van allochtone 
afkomst te integreren in de straat. 
Men gaat met elkaar eten en 
informatie uitwisselen o.a. over 
aanleg en onderhoud voortuin etc. 
De nieuwe gezinnen zijn 
kinderrijk en men is blij met de 
info dat er binnenkort een nieuw 
speelplaatsje wordt gemaakt bij de 
flat. Vraag is of bij de 
herinrichting van de gesaneerde 
speelplaats bij het Boezempad 
doeltjes geplaatst kunnen worden 
voor de oudere jeugd.  



4. Prioritering aanpak 
speelplaatsen 2018 

V.w.b. Kudelstaart staan 
voor de komende tijd de 
volgende speelplaatsen op 
de planning:                                                                                                                                                                                                             
• Rechtsachterstraat  (wordt 
Joke Smitstraat) 
• Clantstraat          
• Geerland (ter hoogte van 
nr. 18) renoveren en 
tegelijkertijd andere 
Geerland (ter hoogte van nr. 
59) saneren.  
• Pasteurstraat                    
• Lorentzhof                         
 

Graag duidelijkheid of opsplitsing 
in 2 fases betekent fase 1: 2018 en 
fase 2: 2019. Voorshands gaan wij 
daar wel van uit. In dat geval 
zouden wij Joke Smitstraat naar 
voren willen halen en ruilen met 
Rechtsachterstraat.  

Geerland heeft van oudsher 3 
speelplaatsjes t.w. naast nr. 18, 
naast nr. 59 en naast 84. De laatste 
is reeds gesaneerd. Indien er 
slechts 1 speelplaatsje op 
Geerland over blijft is het logisch 
deze in het midden van Geerland 
te situeren, dus naast nr 59 (hier 
zijn ook enkele jonge gezinnen 
komen wonen) en het 
speelplaatsjes naast nr. 18 te 
saneren. Bewoners in deze hoek 
van Geerland kunnen ook gebruik 
maken van het speelplaatsje aan 
de andere kant van de brug in 
Sconedorp dat in fase 2 wordt 
opgeknapt. 

5. Prioritering aanpak 
speelplaatsen 2019 

In een later stadium komen 
daar nog bij: 
• Gravin Aleidstraat           
• Joke Smitstraat                 
• Sconedorp          
• Stuurboord                         

Na de ruil van Joke Smitstraat met 
Rechtsachterstraat ziet de 2e fase 
er alsvolgt uit:                                                                                                                                                                                                                                       
Gravin Aleidstraat           
• Rechtsachterstraat                 
• Sconedorp          
• Stuurboord                         
Voor alle speelplaatsjes geldt dat 
niet alleen naar de speeltoestellen 
gekeken moet worden maar ook 
naar renovatie van het groen rond 
de speelplaatsjes. 

    Tot slot: Het trapveldje achter 
Geerland 84 is nodig aan renovatie 
toe. Het wordt gebruikt door jeugd 
uit diverse wijken. Zij zwikken de 
enkels op boomwortels die door 
het gras heen komen en voor de 
doeltjes is geen gras meer te 
bekennen. Er liggen diepe kuilen 
waar het water na een regenbui 
dagen in blijft staan. Graag 
onderhoud en opnieuw inzaaien 
van dit trapveldje, bij voorkeur dit 
voorjaar. 



 

7. Verkeer 

a. Uitvoeringsprogramma Verkeer 

1. Discussie over voor- en nadelen wegversmallingen. Zoals viel te verwachten lopen 
de meningen sterk uitéén. Er zijn geluiden te horen van direct weghalen tot staan laten 
vanwege de veiligheid. De voorstanders van het weghalen van wegversmallingen 
noemen m.n. dat de wegversmallingen en het inschatten van voorrang de aandacht 
afleidt van het overige verkeer. Ook het voorrangnemen en extra gas geven wordt 
genoemd en er wordt aandacht gevraagd voor milieutechnische argumenten van het 
remmen en weer optrekken. De tegenstanders van het weghalen benoemen m.n. de 
verkeersveiligheid, de snelheidsbeperkende werking van de versmallingen en het 
doorbreken van het filerijden waardoor er oversteekmomenten ontstaan. Eén conclusie 
trekken uit de discussie is niet goed mogelijk. De gemeente verwoordt het in een 
advies alsvolgt: “Wegversmallingen worden in principe alleen toegepast als er geen 
andere snelheidsbeperkende maatregelen mogelijk zijn”. Het is goed deze gedachte in 
het achterhoofd te houden als we praten over het weghalen van wegversmallingen aan 
de Mijnsherenweg (zie hierna).  

2. Aanleggen drempel nabij Mijnsherenweg/Zwanenboemstraat: De enige veilige 
oversteek voor schoolkinderen is het beveiligen van deze ongelukkige kruising met 
voetgangerslichten. Het vervangen van de wegversmalling voor een drempel/plateau 
wordt goed ontvangen. Wel wordt door de aanwezigen aangegeven dat een zelfde 
situatie aan de andere kant van de kruising logisch zou zijn.  

3. Markering fietspad Ad Verschurenplein: Fietspad en plein zijn in dezelfde soort 
klinkers aangelegd en er is weinig overgang van voetgangersgebied naar fietspad. De 
Dorpsraad heeft bepleit een duidelijke markering aan te brengen. Dit zal gebeuren 
d.m.v. ribbels. 

8. Groenonderhoud 

Voor klachten bellen naar servicelijn Aalsmeer 387575 of mailen servicelijne@aalsmeer.nl . 
Melding kan ook via de app “Verbeterde buurt”. Een aantal plantvakken wordt de komende 
maanden opnieuw ingericht. Op dit moment is men bezig met het snoeien van bomen (o.a. 
Marconistraat). Langs het water Schweitzerstraat worden nieuwe bankjes geplaatst. 

9. Ruimte voor vragen en suggesties voor bewoners 

10. Sluiting 22.00 uur. 

  


