
 
 

Notulen Bewonersoverleg 2-3-2020              
 

1. Opening en welkom  

De voorzitter van de Dorpsraad, Jaap Overbeek, heet een ieder welkom op deze weer goed 
bezochte bewonersavond. Er is weer volop belangstelling. 

 

2.  Verleden, heden en toekomst van de  Heerlijckheid Calslagen. 

De Dorpsraad heeft het verzoek gekregen aandacht te besteden aan de nieuwbouw van de 
Heerlijckheid Calslagen. Daaraan voldoet de Dorpsraad graag. Jan Willem de Wijn van St. 
Oud Aalsmeer was gevraagd om een inleiding te geven op de geschiedenis van Calslagen. Hij 
was echter niet in de gelegenheid dit voor ons te doen, maar heeft wel het materiaal 
aangedragen waaruit de voorzitter kon putten om  het plan in historisch perspectief te 
plaatsen. 

A: Het verleden door Jaap Overbeek  

Op oude kaarten is al te zien dat Calslagen een strategische ligging had. Wilde je van 
Amsterdam naar Leiden dan moest je of rechtsom om de Haarlemmermeer via Haarlem, of 
linksom via Calslagen. Het dorp was een “schoone geleegenheid” of wel een “Sconedorp”. 
Op de kaart kom je namen tegen die thans gebruikt worden als straatnaam, zoals de 
“Breggevaart” (fietspad naar de Rietlanden), Calslagerbancken en Bilderdammerlaan. 

Door turfwinning graaft men de grond (het 
veen) onder de voeten van de inwoners van 
de dorpen vandaan. Het hele gebied wordt 
d.m.v. slagturven en de baggerbeugel 
afgegraven om o.a. Amsterdam van 
brandstof te voorzien. De overgebleven 
bewoners wonen op smalle stroken land 
langs de wegen, aan alle kanten omgeven 
door water. Westeinderplas en de 
Legmeerplassen worden door een smalle 

strook grond langs de Heerwech van elkaar gescheiden. Haverwege de Heerwech ligt het 
dorp Calslagen.  



Tot 1810 was er een Hervormde Gemeente in Calslagen. De laatste dominee is ds. Van 
Hengel (het Van Hengelpad bij de Copierstraat is naar hem vernoemt). Deze dominee was 
een studeerkamergeleerde en heeft het later tot professor geschopt in Leiden. Hij was wat 
ongelukkig met praktische zaken. Zo trachtte hij op een dag de mussen van zijn pastorie met 
rieten dak te verjagen met een geweer. De het dak van de pastorie vatte vlam en pastorie en 
kerk branden af. 

Een aantal oude grafzerken markeren de plek waar de kerk heeft gestaan en  vormen nu het 
monumentale kerkhofje van Calslagen waarom heen Nieuw Calslagen wordt gebouwd.  

B: Het heden en toekomst door Frans van Berkel   

In het plan 'Heerlijkheid Calslagen' staat het wonen in het landschap centraal. Allereerst is er 
de rust en beschutting van het groen van de Herenweg, die een onderdeel vormt van het 
landelijke fietsroutenetwerk. Daarnaast, in een prachtig contrast hiermee, de weidse 
uitzichten over het water van de Westeinderplassen. De ligging van Heerlijkheid Calslagen 
direct aan de Westeinderplassen, maar ook aan de rand van het Groene hart en op 
steenworp afstand van Amsterdam en Leiden, maakt het project uniek.  

Iedere woning beschikt over twee 
parkeerplaatsen op eigen terrein en natuurlijk 
is er parkeergelegenheid voor bezoekers. In 
het stedenbouwkundig plan wordt niet alleen 
de voormalige Breggevaart deels 
teruggebracht, ook het water van de 
Westeinder wordt diep het gebied in gehaald. 
Alle woningen liggen hierdoor direct aan het 
water. Het oude arbeidershuisje uit de 18e 
eeuw welke nog steeds te vinden is aan de 
Herenweg heeft model gestaan bij de 
ontwikkeling van de nieuwe woningtypen van 

het project. Toch moet het woningontwerp niet als dictaat worden opgevat. Integendeel: er 
valt door toekomstige kopers veel te kiezen! Elke woning wordt samengesteld uit de 
combinatie van een groter en een kleiner volume. De bewoner heeft invloed op de grootte 
van beiden. Daarnaast is de afwerking variabel en uiteraard de indeling. Zo kan ieder z'n 
eigen woning samenstellen! Alle woningen worden volgens strenge milieu- en 
isolatienormen gebouwd en krijgen geen gasaansluiting, maar een warmtepomp. De prijzen 
van de woningen zijn vanaf  1.1 miljoen euro. Er zijn nog enkele kavels te koop. 

Het terrein en de aan te leggen vissteiger zijn openbaar toegankelijk. De verwachting is dat 
de toegangsweg dit jaar wordt aangelegd.  

Enkele vragen n.a.v. de presentatie: 

1. Wordt het de begraafplaats in ere hersteld?  

Antwoord: Het kerkhof is een Rijksmonument en blijft uiteraard bewaard. Er wordt 
nagedacht of er een markering of wellicht misschien een afdak kan komen om de 
grafzerken te beschermen vor verdere achteruitgang. 



2. Er is weinig terug te zien van de Belvedère gedachte.  

Antwoord: De achterliggende gedachte van Belvedère is enerzijds het handhaven 
van de bestaande culuur-historische waarden en anderzijds het gebruiken van het 
cultureel erfgoed om kwaliteit toe te voegen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Het 
doel van het project Nieuw Calslagen is te komen tot de herontwikkeling van de 
percelen grond direct rondom het Rijksmonument, het kerkhofje Calslagen. Door de 
nieuwbouw wordt de historische context van de plek, voormalig 
ambachtsheerlijkheid Calslagen, versterkt. In dit kader is het belangrijk te vermelden 
dat het oudste huisje van Calslagen en van Kudelstaart, Herenweg 83, is 
gerestaureerd. Hiermee is voldaan aan de Belvedère voorwaarden. 

3. Is men bekend met de archeologische vondsten bij Calslagen? 

Antwoord: In 1976 is er onderzoek gedaan door dhr. Van Doesburg. De vondsten zijn 
overgedragen aan het Historisch Archief in Haarlem. Enkele mooie schalen en kruiken 
kunt u bekijken in de permanente tentoonstelling in de boerderij van Dahlia Maarse 
bij de Historische Tuin. 

 

4. Kennismaking met buurtwerk  

Teamleider Aniek Jong stelt zich voor als een van de 
nieuwe buurtwerkers. Per 1 januari wordt jongerenwerk 
niet meer door Dock uitgevoerd maar door Buurtwerk 
Aalsmeer. Voormalig jongerenwerker Marco den Haan 
heeft een andere keuze gemaakt en werkt in Amsterdam-
Noord. Aniek vertelt  wat de bedoeling van buurtwerk is. 

Zij vinden het belangrijk om er voor de jongeren te zijn. Leiding geven en het beste in 
mensen naar boven te halen. Verbinden, op zoek te gaan naar hen en niet te wachten tot zij 
zelf komen. Als een bemiddelaar tussen onder andere  de gemeente, politie en handhaving 
er voor zorgen dat jongeren een stem krijgen. Verbinding te krijgen tussen andere 
organisaties. Buurtwerk is te vinden bij Place to bieb. Verder ook op Facebook en Instagram. 

 

5. Mededelingen 
 

• Vanwege de dijkverzwaring langs de Amstel is het Jaagpad tussen Vrouwentroost en 
Bilderdam van 14-3-2020 tot 10-07-2020 en van 31-08-2020  tot 15-01-2021 
afgesloten. Het karakteristieke smalle fietspaadje zal niet meer in die hoedanigheid 
terugkomen. Ma de dijkverzwaring ligt er een fietspad van 1,5 meter breed.  

• Via de website participatie.aalsmeer.nl kan men tot half maart een mening geven 
over wel of geen verkeerslichten Einsteinstraat en wel of niet een bruggetje over 
het slootje Dorpshuis. Verder was er een mogelijkheid om een enquête in te vullen 
over de mobiliteitsagenda waarin o.a. de bereikbaarheid van Kudelstaart was 
opgenomen. 

http://www.participatie.aalsmeer.nl/


• Aandacht wordt gevraagd voor de presentatie van het boek “Kudelstaart in 
oorlogstijd” op 4 maart in Mijnsheerlijckheid. 

• Deze zomer wordt begonnen met de aanleg van de Hoogwaardige Openbaar 
Vervoerverbinding Aalsmeer Schiphol Zuid (HOVASZ) gelijktijdig met de nieuwe 
inrichting van de N196 of wel de Burgemeester Kasteleinweg. In de zomer van 2021 
moet het geheel klaar zijn. De voorzitter laat enkele animaties zien van de 
toekomstige inrichting van de kruispunten met de Legmeerdijk, Zwarteweg en het 
busstation. Het belang van de Kudelstaarters is de ontsluiting van Kudelstaart richting 
A4 en Hoofddorp. Kudelstaart zal er aan moeten wennen om via de N210 of via 
Leimuiden naar de A4 te gaan. De Kudelstaartseweg is er niet op ingericht om als 
ontsluitingsweg te fungeren. Daarbij komt dat deze tijdens de dijkverzwaring niet 
voor doorgaand verkeer beschikbaar is.  
Opmerking: Uit de zaal wordt opgemerkt dat de bus straks rechtstreeks van 
Kudelstaart naar het busstation zal rijden over de Legmeerdijk en niet meer door de 
Hornmeer. Het zwembad zal dus niet meer met de bus bereikbaar zijn. De voorzitter 
geeft aan dat m.n. de buslijnen naar Haarlem en Schiphol straks alleen over de Burg. 
Kasteleinweg zullen rijden en niet meer door het Centrum van Aalsmeer. Dit heeft 
veel gevolgen voor het lokale busvervoer. De gezamenlijke wijkoverleggen hebben 
hier al een brief over geschreven aan de verantwoordelijke wethouder.  

      

6. Herinrichting omgeving Proosdijhal 

De herinrichting van de omgeving van de Proosdijhal is een jaar vertraagd vanwege het door 
de gemeenteraad gevraagde onderzoek naar de mogelijkheid de Proosdijhal te verplaatsen 
naar de Wim Kandreef, tussen RKDES en VZOD. De gedachte was dat er dan op de plek van 
de Proosdijhal starterswoningen gebouwd konden worden. Onderzoek heeft aangetoond dat 

dit financieel niet uit kan. De kosten bedragen tussen 
8,5 en 10 miljoen euro. Renovatie van de huidige 
sporthal is goedkoper, volgens de Raadsbrief van 
december jl. De renovatie van de omgeving van 
Proosdijhal (en dat moet u ruim zien) start in het 2e 
kwartaal van 2020. De laatste fase, de inplant van de 
struiken en ander groen is voorzien in het voorjaar van 
2021. Door in te zoomen op de plankaart ligt de 
voorzitter van de Dorpsraad de werkzaamheden toe. 

Enkele highlights uit het plan: 

• De entree van de Daltonstraat bij de Hoofdweg wordt verfraaid en in de Daltonstraat 
komen aan beide zijden meer groen met boompjes. 

• De kruisingen met de Edisonstraat, Amperestraat en Schweitzerstraat worden 
plateau’s. 

• Vanuit de Daltonstraat komt een fietspad over het plein voor de Proosdijhal dat 
aansluit op het fietspad dat er naast loopt richting Wetenschapperspad. 



• Het plein en de parkeerplaatsen worden opnieuw ingericht. 
• De groenstrook tussen Edisonflat en Wetenschappeerspad wordt opnieuw ingericht.  
• Het voetbalveldje naast de Proosdijhal wordt geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. 
• Het fietspad voor de Graankorrel wordt met een haagje gescheiden van de 

parkeerplaatsen. 

Bent u zelf nieuwsgierig dan kunt u de plannen inzien via onderstaande link. 

https://www.aalsmeer.nl/home/publicatie/ontwerptekening-herinrichting-omgeving-
proosdijhal 
 

7. Nieuws van de werkgroepen 
 

A. Werkgroep Groen: 

De werkgroep is nauw betrokken geweest bij de plannen voor de omgeving Proosdijhal en 
heeft in het overleg met de gemeente de volgende punten besproken: 

• Er zijn nieuwe borders aangelegd op 
diverse plaatsen in Kudelstaart en deze zijn 
de afgelopen maand ingepland. 

• Ook zijn er diverse bollenvelden ingepland 
in bermen en grasstroken. 

• De werkgroep bepleit een ander 
maaibeleid voor een betere biodiversiteit 
in de bermen (niet alleen fluitekruid en brandnetels). 

• Het bosgroen wordt gesnoeid. 
• De Dorpsraad is in gesprek met het Waterschap en de Gemeente over de ophoging 

van het Boezemdijksepad en het groenonderhoud aldaar. 
• De gemeente gaat een Bomenbeleidsplan opstellen. De werkgroep wil dat hierbij 

gekeken wordt naar een herplant van bomen langs de linten als Bilderdammerweg, 
Hoofdweg, Mijnsherenweg etc. Van oudsher stonden er bomen langs de wegen in de 
polder. 

• Daar waar er een groenstrook is voor schuttingen bepleit de werkgroep hier hogere 
struiken voor te plaatsen om de vele schuttingen wat uit het oog te onttrekken. 

                      

B. Werkgroep Verkeer 

Helaas is de werkgroep verkeer door enkele mutaties in de werkgroep en door drukke 
werkzaamheden maar één keer bij elkaar geweest. Overleg met de gemeente heeft nog niet 
plaatsgevonden. Binnenkort wordt de werkgroep weer bij elkaar geroepen. De volgende 
zaken staan op de agenda: 

• Inrichting Bilderdammerweg 
• Verkeerscirculatieplan Kudelstaart 

https://www.aalsmeer.nl/home/publicatie/ontwerptekening-herinrichting-omgeving-proosdijhal
https://www.aalsmeer.nl/home/publicatie/ontwerptekening-herinrichting-omgeving-proosdijhal


• Herinrichting Ambachtsheerweg en kruising met Herenweg 
• Ontsluiting Kudelstaart bij werkzaamheden dijkverzwaring Kudelstaartseweg. 

 

8. Signalen uit het Dorp 
 

• Er wordt slecht hondenpoep opgeruimd rondom RKDES terrein. Hier kan de 
Dorpsraad weinig aan doen. Ook de gemeente kan niet zijn handhavers er op uit 
sturen om hierop te verbaliseren. Hondenbaasjes aanspreken is het enige. Niet 
iedereen is hiervan gecharmeerd.  

• Bij het zwembad is Fitnessapparatuur geplaatst voor ouderen.  
• Het speeltuintje Pasteurstraat wordt binnenkort opgeknapt. 
• Op Geerland wordt één speeltuintje verwijderd en het centrale speelpleintje krijgt 

een opknapbeurt. 
• De bewonerscommissie Mijnsheerlijckheid heeft een plan om de binnentuin van 

Boerhavehof opnieuw in te richten met bankjes en een  jeu-de-boulesbaan. Er wordt 
nog gezocht naar financiële dekking. 

  

9. Rondvraag 

Is er zicht op de bouw van Starterswoningen? De Gemeente onderzoekt de mogelijkheden. 

Is er al zicht op de invulling van het nieuwe afvalbeleid? De gemeente heeft informatie 
verzameld hoe inwoners hierover denken. De verwachting is dat na de zomer een nieuw 
Afvalbeleidsplan zal worden gepresenteerd. Uitgangspunt hierbij zal zijn: “vermindering van 
de hoeveelheid restafval”.  

Ik woon al 30 jaar in Kudelstaart, maar het duizelt me soms waar de nieuwe initiatieven die 
worden genoemd liggen. Graag duidelijke uitleg van de locatie. Wordt toegezegd. 

 

10. Sluiting. 

Volgende vergadering maandag 20 april (niet de laatste maandag vanwege Koningsdag en 
de start van de meivakantie).  


