WATERSPORT EN RECREATIE
De watertoren
zien is terug zijn
in Aalsmeer
AANLEG MEER NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Hoogheemraadschap Rijnland helpt
waternatuur in Westeinderplassen
De ecologische waterkwaliteit in de Westeinderplassen en Bovenlanden
Aalsmeer is niet in evenwicht: er zijn te weinig waterplanten en ook het aantal
in het water levende kleine dieren is te laag. Daarom gaat het hoogheemraadschap van Rijnland er samen met gebiedspartners aan de slag.

Europese afspraken
De uitgewerkte maatregelen voor de
Westeinderplassen en Bovenlanden
Aalsmeer passen in het grotere plan van
de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een
verzameling afspraken die alle Europese
lidstaten met elkaar hebben gemaakt: uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten aan
strengere normen met betrekking tot
de waterkwaliteit en ecologie voldoen.
Op deze manier zorgen we samen voor
schoon en gezond water dat een gevarieerde planten- en dierenwereld mogelijk
maakt en waar ook in gezwommen kan
worden. Kortom, water waar zowel mensen als dieren volop van kunnen genieten.

men met gebiedspartners hebben we nagedacht over maatregelen om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, zoals
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. We betrekken graag de omgeving
Afgelopen maanden onderzocht Rijnland kunnen doen- uiterlijk in het 4e kwartaal erbij. Samen kunnen we onze creatieve
denkkracht inzetten en oplossingsrichtinsamen met inwoners van het gebied, om- van 2020 gerealiseerd zijn.
gen vinden, kansen zien en elkaar adviwonenden van de plassen en andere partseren.” Natuurvriendelijke oevers hebben
ners welke maatregelen in de Westein- Samen met de omgeving
derplassen en Bovenlanden Aalsmeer het “Uit onderzoek blijkt dat het beter zou een geleidelijke overgang van water naar
meest positieve effect kunnen hebben op zijn als er meer waterplanten en klei- land. Dat geeft (water)dieren en -planten
de waterkwaliteit en ecologie. Een aantal ne waterdieren voorkomen, zoals slak- alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd
is inmiddels gezamenlijk uitgewerkt. De ken en muggenlarven. Zij vormen een leven ontstaat. Ook onderzoekt Rijnland
planning is dat de maatregelen -mits het belangrijke voedselbron voor dieren als hoe bepaalde stukken oever die al bebestuur van Rijnland krediet verleent om vissen en kikkers”, aldus Claire Paap, om- staan, het best beschermd kunnen wor- Meer informatie? Kijk op de website van
Rijnland via www.rijnland.net/blawp
een financiële bijdrage aan de realisatie te gevingsadviseur bij Rijnland. Claire: “Sa- den tegen afkalving.

SURFEILAND

Topper!

NATUURBAD OOSTERBAD

Uniek al 90 jaar lang!
Uniek in Nederland is natuurbad Het
Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade. Dit
jaar precies 90 jaar bestaat dit zwembad dat ligt in de Oosteinderpoel. Menig inwoner heeft hier leren zwemmen
in (donker) water. In de zomermaanden
is Het Oosterbad een trefpunt voor vele
jongeren, maar ook ouders met kinderen
komen hier graag.
Voor de allerkleintjes is er een spetterbad, de wat grotere jongens en meisjes
kunnen zich vermaken in de twee ondiepe baden met glijbaan en de lessen worden gegeven in het diepe bad. Hier mag
overigens ook recreatief gezwommen
worden en de twee duikplanken vormen een bron van stoer vermaak voor
de wat oudere jeugd. Eens per jaar worden in Het Oosterbad waterpolowed-

strijden gehouden en verder staan in
het zomerseizoen diverse activiteiten op
het programma. Het natuurbad beschikt
over diverse speelmaterialen. De vlotten,
drijfslangen, etc. vormen altijd een kleurig geheel. Binnenkort starten overigens
weer de zwemlessen.
Voordat de eerste durfals het water inspringen, wordt er jaarlijks eerst een
grote schoonmaak gehouden. Het
noodzakelijke onderhoud is al gedaan
door de vaste groep vrijwilligers, rest
nog een grondige schoonmaakbeurt
en deze gaat binnenkort plaatsvinden. Wie ook de emmers en poetsmiddelen ter hand wil nemen, wordt door
het bestuur van harte uitgenodigd. Kijk
voor de datum en meer informatie op
www.hetoosterbad.nl.

Surfeiland Vrouwentroost aan de Kudelstaartseweg is te bereiken over het
land en via het water. Via het surfstrand
kan dat alleen met boten zonder motor,
in verband met de veiligheid van zwemmers. Dit geldt ook voor zeilboten met
een buitenboordmotor, zelfs als de motor uitstaat. Het Surfeiland is negen jaar
geleden, in 2009, helemaal opnieuw ingericht met nieuwe parkeerplaatsen, een
groot zwemstrand met afzetting in het
water en een speeltoestel in de vorm van
een boot. Aan het einde van de landtong
is een vuurtorentje geplaatst. In 2010,
ook alweer acht jaar geleden, is daar het

Westeinder Paviljoen geopend hier zijn
ook een aantal aanlegplaatsen gemaakt
voor boten. Verder heeft de Waterskivereniging haar eigen onderkomen mogen
bouwen op het eiland en is het al langer
op het eiland aanwezige clubhuis van de
Windsurfclub aangepast aan de huidige
bebouwing op het eiland. Een topper, deze openbare recreatiegelegenheid waar in
de zomermaanden heel veel gebruik van
wordt gemaakt. Er zijn plannen om het eiland te vergroten en de recreatie rondom
te versterken. Een idee dat middels een
bijdrage van het Schipholfonds ten uitvoer gebracht kan worden.

Watertoren Aalsmeer:
Bouwjaar: 1927
Rijksmonument sinds: 2002
Bouwstijl: Art Deco
Architect: H. Sangster
Oorsprokelijke functie: watertoren
Huidige functie (nu):
Broedhuis voor het slechtvalkenpaar.
Sleggie en zijn vrouwtje Sidonia
hebben inmiddels vier eieren.
Functie van juni tot september:
Open voor beklimming,
rondleidingen en tijdelijke exposities.

De 50 meter hoge, vierkante watertoren bestaat uit een constructie van vier zware, in het zicht gelaten, gewapend betonnen kolommen op de hoeken en vier lichtere kolommen halverwege de gevelvlakken, welke op regelmatige niveaus met elkaar verbonden
zijn door koppelbalken. Aan twee
kanten van de hoekkolommen zijn
smalle lichtopeningen aanwezig.
De voet van de toren is geheel ommanteld met beton, maar naar boven toe wordt de constructie steeds
lichter en zijn de ruimten tussen de
constructie opgevuld met paarsrode baksteen. De betonconstructie heeft ook een tweede functie,
aangezien deze is opgenomen binnen de architectonische vormgeving van de toren, volgens de opvattingen van Art Deco. Naar boven
toe liggen de gevels in reliëf door
drie op elkaar geplaatste, naar boven toe twee keer verbredende betonnen vlakken. Vijf jaar geleden is
de watertoren ingrijpend gerenoveerd. Het betonwerk is hersteld,
er zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd en op de begane grond is
een pantry en een toiletgroep geplaatst. Er is rondom een nieuw hek
geplaatst en het voorterrein is opnieuw ingericht. De gerenoveerde
watertoren is op 10 februari in 2011
door toen burgemeester Pieter Litjens officieel heropend. In 2014 is
de toren van Sangster voorzien van
nieuwe buitenverlichting. Uiteraard
is in deze gekozen voor energiezuinige LED-lampjes.

DE BOVENLANDEN AALSMEER

Werk aan de winkel
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer bestaat bijna 25 jaar en heeft als taak om
het karakteristieke Aalsmeerse landschapspatroon te bevorderen en in stand
te houden. Van Amstelveen tot Leimuiden. In dit bovenlandengebied heeft de
stichting 155 percelen grond of akkers in eigendom. Mensen die Aalsmeer per
boot bezoeken, varen du altijd wel langs een aantal akkers van de stichting.
Veel percelen zijn afkomstig van kwekers die in de loop der tijd gestopt zijn
met het kweken van seringen en sneeuwballen. De stichting koopt hun percelen aan met subsidiegeld, de laatste jaren vooral afkomstig van de provincie
Noord-Holland, en maakt van het grootste deel natuur.

ZEILSCHOOL AALSMEER

Zeilen, suppen, windsurfen
en zoveel meer!
Zeilschool Aalsmeer neemt al ruim 48 jaar een belangrijke positie in binnen het
geliefde watersportleven van Aalsmeer. Inmiddels ook regionaal een begrip,
krijgt deze veelzijdige vaarschool landelijk steeds meer bekendheid. Op topdagen zijn er 160 cursisten en 35 instructeurs actief.
Wat is de succesformule van dit goedlopende bedrijf? Een vraag die niet zo 1-23 te beantwoorden valt. In ieder geval is
het duidelijk dat zonder de hulp en inzet van alle medewerkers de zeilschool
niet zou zijn wat het nu is. Instructeurs,
horecakrachten, ‘manusjes van alles’ en
het organisatieteam staan telkens weer
met raad en daad klaar. Er zijn zelfs instructeurs die elders een vaste baan hebben en dan een week in de zomer vrij nemen om les te geven. De verbondenheid
is groot!
Het motto van de zeilschool is ‘plezier en
kwaliteit’. Niets geeft zo’n grote voldoening als wanneer iemand de smaak te
pakken krijgt van deze geweldige buitensporten. Je kunt er alle kanten mee
op: recreatief en wedstrijd varen. Ben je
een Einzelgänger dan trek je er alleen op
uit, ben je een gezelschapsdier dan ga je
met een groep het water op. Het is afwisselend en leerzaam, je raakt nooit uitgeleerd. Als je ziet hoe mensen na een dagje zeilen uitgewaaid en ontspannen terug op de wal komen... die ervaring gunnen ze bij Zeilschool Aalsmeer iedereen! Ook wordt er alles aan gedaan om
de kwaliteit van de lessen op peil te houden én te verbeteren, onder meer via bijscholingen en trainingen. Het materiaal
wordt goed onderhouden en tijdig vervangen. Zeker zo belangrijk is dat het hele team gericht is op maatwerk, persoonlijke aandacht en een goede sfeer, daar
vaart iedereen wel bij. Het is een uitdaging om er voor te zorgen dat iedere bezoeker tevreden naar huis gaat, ongeacht of het om een cursus gaat of het verzorgen van een feest(je).

Deze dynamische onderneming neemt
deel aan allerlei activiteiten, zoals de:
Q-cup Aalsmeer
Dit is een laagdrempelige, vriendschappelijke competitie om kinderen, met het
diploma Optimist CWO 2 (of vergelijkbare ervaring), te laten kennismaken met
het wedstrijdzeilen in een Optimist. Met
ondersteuning van het Watersportverbond en het Nederlands Platform Jeugdwedstrijdzeilen organiseert de zeilschool
in samenwerking met de Aalsmeerse
zeilverenigingen Nieuwe Meer en Schiphol op de Westeinder drie gezellige en
leerzame dagen: 27 mei, 8 juli en 15 juli.
De kinderen krijgen deskundige begeleiding. De 3 meest talentvolle zeilertjes
mogen meedoen aan de landelijke afsluitingswedstrijd in Harderwijk!
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per dag;
het gebruik van de zeilschool Optimist
en lunch zijn inbegrepen. Voor meer informatie: www.qcup.nl of www.facebook.com/qcupaalsmeer
Zeilschool Aalsmeer organiseert op 8 juli de derde Q-cup in Aalsmeer, geef je op
via www.zeilschoolaalsmeer.nl
Westeinder Waterweek Aalsmeer
Tijdens de Westeinder Waterweek
van 5 t/m 8 juli organiseert Zeilschool
Aalsmeer gratis zeillessen in Optimist
en kielboot, iedereen, volwassenen en
jeugd zijn welkom.

Optimist on Tour in Aalsmeer
Dit grote landelijke evenement, geïnitieerd door het Watersportverbond, vindt
tijdens de Westeinder Waterweek plaats
van 5 t/m 8 juli. Deze promotie voor het
Optimistzeilen wordt verzorgd door de
instructeurs van Zeilschool Aalsmeer in
Deze mooie zeilschool heeft ook een boten van de zeilschool.
functie als landelijk erkend opleidingscentrum en leidt op tot professioneel Mooi hoe Zeilschool Aalsmeer integreert
zeil-, surf- en supinstructeur. Grotendeels binnen het watersportleven en daarmee
zijn het jonge mensen die aan het begin Aalsmeer een extra dimensie verleent
van hun carrière als instructeur staan. Het als watersportcentrum. Belangrijk in dearsenaal aan technische én sociale vaar- ze tijd, zeker nu het toeristenbeleid van
digheden wordt vergroot en verdiept. Je Amsterdam zich meer en meer richt op
ervaart hoe het is om onderdeel te zijn onze regio.
van en verantwoordelijkheid te dragen
voor een groter geheel. Vaak een boei- Kom eens langs en drink wat op het haend proces waarbij de mensen in oplei- venterras van Zeilschool Aalsmeer.
ding in de loop der jaren doorgroeien tot www.zeilschoolaalsmeer.nl
professionals, die op hun beurt anderen info@zeilschoolaalsmeer.nl
weer opleiden. De zeilschool als levens- tel. 0297-320122
school… Oudere deelnemers volgen een
op hun leeftijd afgestemd traject.
Voor degenen die Zeilschool Aalsmeer
nog niet kennen, enkele feiten over deze veelzijdige vaarschool:
- ruim 48 jaar jong
- landelijk erkend door oa. Het CWO,
VDWS, HISWA en Watersportverbond
- 18 bootsoorten en meer dan 100 boten, surfplanken, kano’s en supboards
- zeil-, surf-, sup- en catamarancursus
voor jong en oud
- verhuur, feestlocatie, BBQ
- voor particulieren, scholen en bedrijven

De stichting heeft geen watersport functie, maar haar rol in het op peil houden
van het landschap is indirect wel degelijk belangrijk voor de watersport. Wie wil
immers niet varen in een landschappelijk
mooie en ontspannende omgeving? Om
de bijdrage van de stichting meer onder
de aandacht van het bredere publiek te
brengen is enkele maanden geleden een
feuilleton in de Nieuwe Meerbode gestart onder de naam Bob in de Bovenlanden. Inmiddels zijn er zes afleveringen van Bob in de Bovenlanden verschenen en de reacties zijn erg positief. In het
feuilleton wordt iedere keer een praktisch onderwerp of ding besproken om
duidelijk te maken wat de stichting doet.
In de tweede aflevering werd de quaggamossel behandeld. Dat zijn die mossels
die in grote hoeveelheden aan de onderkant van onze boten plakken. Ze nemen
algen uit het water op en maken het water helderder. Rijnland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in ons gebied
en volgt de snelle opmars van de quaggamossel op de voet. Met Rijnland heeft
de stichting goede contacten en er staan
een zestal projecten op stapel om samen
uit te voeren.

se landschap. Stichting De Bovenlanden
Aalsmeer bemoeit zich om samen met
de kwekers de seringenteelt in Aalsmeer
nog lang overeind te houden.
Dit soort praktische voorbeelden maken duidelijk wat de stichting doet. Voor
het landschap, voor de natuur, voor de
seringenkwekers, maar ook voor de bezoekers van Aalsmeer per boot. Of, zoals een lezeres van Bob in de Bovenlanden het zei: “Als geboren en getogen Kudelstaartse had ik geen idee waar die
Aalsmeerders het over hadden als het
om De Bovenlanden ging maar door Bob
in de Bovenlanden is het nu eindelijk duidelijk.” Lees dus Bob in de Bovenlanden,
iedere 3 of 4 weken in de Nieuwe Meerbode, om beter te begrijpen wat Stichting De Bovenlanden Aalsmeer doet om
het de bezoekers naar de zin te maken.

In een andere aflevering van Bob in de
Bovenlanden werd ingegaan op de sering. De seringenteelt is hard achteruit
gelopen in voorbije jaren, maar de sering is nog steeds een visitekaartje voor
Aalsmeer. En de akkers met seringenstruiken zijn voor bezoeker per boot een
prachtige afwisseling in het Aalsmeer-

PLASPOP 2018

Wordt weer groots muzikaal
spektakel
Weer een groots muzikaal spektakel op
de Westeinderplassen wordt PlasPop
2018. De voorbereiding van dit reeds
diepgewortelde culturele, muzikale
Aalsmeerse evenement loopt op rolletjes, alhoewel er nog wel enkele struikelblokjes zijn. Met de Dippers aan het roer
worden de artiesten gescreend. En dat is
een hele klus dit jaar: 16 aanmeldingen
en slechts 5 podia beschikbaar! De locaties worden wederom onder de loep genomen en het ziet er naar uit dat er weer
een extra locatie ingezet gaat worden.
Dat betekent ook dat er weer veel vrijwilligers nodig zullen zijn. Bijvoorbeeld:
schippers met vaartuigen die de artiesten van en naar de podia zullen brengen. De aggregaten zullen weer geritseld moeten worden en de partytenten
moeten weer uit het vet gehaald. En ga
zo maar door….Het verkrijgen van de
vergunning was dit jaar een aalenvelletje, alles is wat dat betreft in kannen en
kruiken! Het fenomeen sponsoring heeft
een nieuwe dimensie gekregen.
Ondanks het feit dat De Dippers proberen om het evenement low budget te
creëren, is het krijgen van steun uit onverwachte hoek zeer welkom. Dankzij vrijwillige bijdragen (in allerlei vorm)
kunnen nu zaken worden gerealiseerd
die normaliter niet mogelijk waren geweest. Dippers zijn ook slechts mensen
en de bodem van de schatkist is zichtbaar.

Wurgcontract der Dippers
Deze week worden er nog potentiële
kandidaten bezocht en beoordeeld. Er
is veel talent in en om Aalsmeer. En ook
van internationale zijde is reeds belangstelling getoond. Rond 15 april zullen alle artiesten die in 2018 gaan optreden
het wurgcontract der Dippers voorgelegd krijgen. Zodra dat rond is, verschijnt
de lijst van artiesten en locaties in de media.
Voor de zekerheid nog even de datum
van PlasPop: 7 juli 2018
De acts op de locaties beginnen exact
om 20.30 uur, om 21.30 uur en om 22.30
uur. De optredens duren 25 minuten. Na
de optredens verplaatst het publiek zich
varend naar een volgende locatie en dus
naar een ander optreden. En dan natuurlijk nog de slotact!
De uitsmijters van deze avond op de
Koddespoel. Daar wordt vanaf 23.15
uur tot circa middernacht opzwepende,
swingende en meezingbare muziek ter
afsluiting van deze avond ten gehore gebracht. Ziet u het voor zich? De hele Koddespoel vol met broederlijk naast elkaar
gelegen bootjes met swingende, vrolijke mensen die luisteren naar muziek, uit
volle borst meezingend. Het gehele evenement is natuurlijk geheel gratis. Een
Aalsmeers evenement voor de Aalsmeerders. Musica omnia vincit!

VEDETTE JACHTBOUW

Staat voor constante innovatie
De schepen binnen de Vedette-lijn hebben zeer kenmerkende eigenschappen.
Achterovervallend boeisel, zeer goede vaareigenschappen, stabiel en fluisterstil. De Vedettes zijn met hun stoere, robuuste en elegante vormgeving echte blikvangers op het water! De schepen zijn verkrijgbaar in afmetingen vanaf 8.30 meter tot en met de 12.30 meter en er is zelfs een Vedette 14.30 in ontwikkeling.

VARION JACHTVERHUUR

Varion Jachtverhuur, werkt nauw
samen met Vedette Jachtbouw
Houdt u van varen? De vrijheid, onafhankelijkheid, het buiten zijn, ‘kamperen’ op het water met de luxe van thuis?
Huur dan eens een écht schip! De Cantia
31 Launch van Varion Jachtverhuur biedt
slaapplaats voor 4 volwassenen, of 2 volwassenen en 2 kinderen met eventueel een kinderbed op de bank voor een
3e kind. De hut is voorzien van een keuken met gasstel, koelkast en toilet, zelfs
verwarming en een eigen douche aan
boord! En het is zeker geen slagschip. In
tegendeel. Met de 9,5 meter, voorzien
van boegschroef, vaart u met een gerust hart overal heen. Ter Aar is een uitstekend vertrekpunt voor hele afwisselende vaarroutes. Er zijn er op maar enkele uurtjes varen prachtige plassen én
steden. Denk aan de Braassemmermeer,
de Westeinderplassen, de Kagerplassen,
maar ook vaart u gemakkelijk naar het
Markermeer en de randmeren. Steden
als Delft, Haarlem, Amsterdam maar ook
Katwijk, Lisse, Muiden, Weesp en verder… Een plaats vanaf het water aanvaren is niet te vergelijken met aanrijden
over de weg. Nederland is niet voor niets
koploper op het gebied van de pleziervaart, we hebben ongelooflijk veel waterwegen en aanlegplaatsen. Bij Varion
Jachtverhuur kunt u het uzelf zo comfortabel maken als u wilt. Huur alleen het
schip en neem beddengoed, handdoeken en boodschappen mee óf Varion re-

gelt alles (of een deel) voor u! Vraag naar
de mogelijkheden. Huiverig om te boeken omdat u nooit weet wat het weer
doet? Als u op het water bent zult u merken hoe wéinig het eigenlijk maar regent
in ons land. Bovendien wordt de kuip helemaal afgesloten met een tent en zodra het zonnetje maar heel even schijnt
is het daar onmiddellijk heerlijk. Mocht
het echter nodig zijn dan is er ook verwarming in de kuip. Daarnaast biedt Varion de mogelijkheid om uw vaarvakantie
te verzekeren. Te veel wind? U krijgt de
dagen die u niet kunt varen vanwege de
wind uitgekeerd als u deze speciale vaarvakantieverzekering afsluit. Bovendien
bent u dan ook verzekerd tegen verlies
van uw borg, mocht u onverhoopt schade varen. Kortom aan alles is gedacht bij
Varion en als u wel de lusten maar niet de
lasten van varen wilt, dan is dit absoluut
een aanrader. Vedette Jachtbouw en Varion Jachtverhuur werken nauw samen.
Vedette bouwt alle Cantia schepen. Vroeger heette dit model de ‘Kent’. De Cantia
is nieuw leven ingeblazen door een samenwerking tussen Adel Polyester en
Vedette. De polyesterbouw wordt dus
door het Nederlandse kwaliteitsbedrijf
‘Adel’ uitgevoerd. Vedette verzorgt het
timmerwerk, het interieur en alle techniek. Varion Jachtverhuur, Smidskade 16,
2461 TR Ter Aar, 06 54 737 975, www.varionjachtverhuur.nl

Ook in de jachtbouw zijn trends te zien.
In huis ontwerpt Vedette Jachtbouw
nieuwe modellen en wordt er uiteraard
met de wensen van de klant meegedacht en tegelijk nieuwe trends gezet!
Deze constante innovatie is niet alleen
terug te vinden in de lijn van de schepen, maar ook in de zeer hoogwaardige
techniek. De Vedette Comfort Line is zo’n
schip die met haar elegante lijnen, dubbelwandig, voorovervallend boeisel, extra luxe afwerking en indeling flink in het
oog springt.
Deze zomer zal de eerste Vedette 33 Trust
de werf verlaten. Dit jacht heeft een heel
ander uiterlijk dan de andere type schepen van Vedette. De Trust heeft een steilsteven en dat geeft de boot een stoer uiterlijk. De vaareigenschappen, mede veroorzaakt door de steven in combinatie
met een sprayrail, zijn uitmuntend. Deze Vedette Trust heeft dan ook een flink
ontwikkelingstraject doorlopen, waarbij geen concessies zijn gedaan aan ontwerp, functionaliteit, vaareigenschappen en comfort.
De Navigator is het grootste en meest
luxe schip binnen Vedette Jachtbouw.
Dit schip biedt alles wat een kritische
watersportliefhebber maar wenst. Prachtig vormgegeven met hoogwaardige af-

werking, zeer goede vaareigenschappen
en een luxe interieur volledig naar wens
van de klant. Zeer geschikt om te varen
op zee en de grotere binnenwateren en
rivieren.
Vedette bouwde tot voor kort alleen stalen schepen, maar er is inmiddels ook
een polyester jacht in de lijn opgenomen. Dit polyester jacht, de Cantia, is
een robuust schip met verrassend goede vaareigenschappen. Met deze Cantia kan zelfs op zee gevaren worden. Ook
voormalig zeilers kiezen voor de Cantia,
vanwege de uitstraling en de ruimte in
de kuip en de kajuit. Varion Jachtverhuur
werkt nauw samen met Vedette en verhuurt de Cantia. Op deze manier kan er
voor een langere periode proefgevaren
worden. Als na een huurperiode besloten wordt om een nieuwe Cantia te bestellen dan krijgt u de huur van Vedette
ook nog eens terug!
Bent u geïnteresseerd in één van de modellen? Er liggen er in Ter Aar altijd wel
meerdere in de afbouwfase.
Smidskade 18
2461 TR Ter Aar
Tel. 0172 6900495
info@vedette.nu
www.vedette.nu

DRAKENZEILERS

Rustig zeilweer bij start seizoen
Tijdens de Paasdagen openden de Drakenzeilers met de eerste serie van de
Grand Prix d’ Aalsmeer met rustig zeilweer het nieuwe zeilseizoen. Zaterdag
en zondag was er weinig wind en voorWATERSKI VERENIGING AALSMEER
al zondag moest daardoor de baan enige
keren worden verlegd, maar maandag
was het met iets meer wind prima zeilen,
ondanks overwegend bewolkte en wat
miezerige dagen. De organisatie was als
Aalsmeer - Op 4 april is het wakeboard te wakeboarden bij de vereniging. Vrij- gebruikelijk in handen van Westeinder
en waterskiseizoen weer begonnen. willigers met eigen boot en instructeurs Zeilwedstrijden en vanaf de haven van
Deze zomer heeft Waterski Vereniging zijn beschikbaar om iedereen van deze de Watersport Vereniging Aalsmeer. Deze vereniging bestaat dit jaar 75 jaar en
Aalsmeer weer verschillende activitei- mooie sport te laten genieten.
ten op de agenda staan, waaronder een Wil je ook een keer komen waterskiën of heeft een generatielange band met de
open dag, een kindermiddag, een wake- wakeboarden? Kom dan op woensdag Drakenklasse. Prominente Drakenzeilers
board clinic en de Waterski Vereniging avond naar het clubgebouw van de Wa- en oud-Olympische deelnemers maakdoet mee aan de Westeinder Waterweek. terskivereniging, gelegen op het recrea- ten in de zestiger jaren al internationale
Elke woensdag avond vanaf 19.00 uur is tie-eiland aan de Kudelstaartseweg. Kijk furore. Tijdens de Grand Prix wordt er onder meer gezeild om de Cor Groot-wiser de mogelijkheid om te waterskiën of voor meer informatie op http://wsva.nl.
seltrofee, de Flevo-wisselbeker uit 1939
die door Cor Groot, toenmalig voorzit-

Seizoen geopend

ter, ooit definitief werd gewonnen. Het
is de vraag of de Nederlandse zeilers dit
jaar in staat zijn deze beker in Nederland
te houden. Het eerste weekend voer de
Lets/Russische combinatie van Dmititry Bondarenko met de GER408 een sterke serie, won drie van de negen races
en hield met slechts 19 punten het Belgische team van Ben van Cauwenberg
met de BEL80 knap achter zich. Van Cauwenberg op zijn beurt was met 25 punten het Aalsmeerse team van Jan Bakker
nipt de baas. Bakker kwam tot 27 punten, scoorde weliswaar 3 eerste plaatsen maar had net een mindere wedstrijd
te veel. De races worden de komende
weekends vervolgd. Via Drakenclub.nl
zijn alle foto’s te zien, weliswaar met weinig wind niet zo spectaculair, maar ze geven een goed beeld van deze prachtige
wedstrijdboten.
Theo van Mierlo

WV SCHIPHOL EN WZW

Het nieuwe zeilseizoen gaat
weer beginnen!
HUUREENSLOEPJE.NL

Varen zonder dampen en
lawaai
Mensen die Aalsmeer echt willen ontdekken gaan het water op! Aalsmeer bestaat tenslotte voor bijna een derde uit bevaarbaar water. En gek genoeg zijn
de Westeinderplassen vrij onbekend, zelfs in de regio!
Reden te meer om eens een fluistersloep
te huren en zelf op ontdekkingstocht te
gaan. Onze nieuwe fluistersloepen zijn
zeer kompleet te noemen. Ze zijn voorzien van luxe kussenset, vaarkaart, anker, zwemplateau en zwemtrap en bieden plaats aan maximaal 10 personen.
De vaarduur is minimaal 7 uur. Het varen zelf is zeer eenvoudig en voor u vertrekt krijgt en tekst en uitleg. Wilt u wel
het water op maar niet zelf varen? We
hebben ervaren rondvaartschippers paraat die graag met u een rondje varen op
de plas. Dan krijgt u tevens tekst en uitleg over wat er zoal speelt op de Westeinderplassen. Naar wens kan er een
picknickmand of borrelgarnituur mee op

de boot en de beleving is kompleet. Tevens hebben we voor klanten een eigen
onbewoond eiland met schuilhut op de
Westeinderplassen om te picknicken of
wat dan ook. Een fluistersloep huren in
Aalsmeer was nog nooit zo eenvoudig.
Elektrisch varen is de toekomst en wij
doen daar graag aan mee. Geen motorgeronk of problemen met starten van de
motor en bovenal geen benzinedampen
aan boord en dus zeer veilig! Laat u verrassen op de Westeinderplassen! HuurEensloepje. nl is onderdeel van de Westeinder Rondvaart die dit jaar het 20 jarige bestaan viert.
Contact: Telefoonnummer 0297-341582
of info@huureensloepje.nl

6-uurs van de Westeinder 2018
De 6-uurs van de Westeinder wordt georganiseerd door Watersport Vereniging
Schiphol (WV Schiphol) in samenwerking met de Stichting Westeinderzeilwedstrijden (WZW) en wordt gezeild op
“de Grote Poel” van de Westeinderplassen. De geplande start is om 10.00 uur
op zaterdag 9 juni 2018 en is vlakbij het
“starteiland” aan de Grote Poel van de
Westeinderplassen. Om 8.15 uur is het
zeilerspalaver in het clubhuis van WV
Schiphol. Deelname is mogelijk voor alle klassen kajuitboten en open zeilboten.

len, zodat er altijd een frisse bemanning
aan boord kan zijn. Na afloop van de
wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats
en is er de mogelijkheid om gezellig te
blijven eten.
Wil jij meedoen met de volgende editie als zeiler? Alle informatie en inschrijvingsmogelijkheden zijn te vinden op de
website van de wvschiphol.nl of westeinderzeilwedstrijden.nl
Organisatie 6-uurs 2018

Na het succes van vorige jaren is de
6-uurs van de Westeinder nu een terugkerend evenement. Het is een leuke zeilwedstrijd en voor iedereen goed te doen.
Het principe van een 6-uurs race is heel
eenvoudig: het schip dat in 6 uur tijd de
grootste afstand heeft afgelegd is de
winnaar van de race. Uiteraard wordt de
gezeilde afstand gecorrigeerd met een
handicapfactor die per type zeilschip
wordt vastgesteld. Tijdens de race is het
toegestaan om van bemanning te wisse-

THE BOATHOUSE

Verkoop, stalling, zeilmakerij
en onderhoud
Op uw boot, jacht, sloep of schip bent u trots. Zoek daarom voor het stallen en
onderhouden van uw boot een partij die zorgt voor uw eigendom. The Boathouse in Leimuiden is gespecialiseerd in het stallen van sloepen en motorboten tot 10 meter. The Boathouse repareert, reinigt en onderhoud boten en motoren. Daarnaast heeft The Boathouse een eigen zeilmakerij.
Onderhoud
Zowel technisch als optisch onderhoud
en reparaties aan boot en motor verzorgen wij graag voor u. Motoronderhoud.
Ziet uw boot er na een vaarseizoen niet
meer zo schoon uit? Het zorgvuldig wassen, polijsten en poetsen van een boot
is een tijdrovende klus. Echter is grondig reinigen noodzakelijk om de levensduur van uw boot te verlengen. Laat uw
boot of sloep wassen, polijsten en poetsen door The Boathouse. Zo is uw schip
beschermd tegen weersinvloeden en uvstraling.

JACHTHAVEN POELGEEST

Ruim assortiment sloepen en
tenders
In de showroom van Jachthaven Poelgeest is weer een grote sortering sloepen en tenders te zien! Uit het topsegment zijn de luxe Antaris en Maril sloepen en tenders in verscheidene uitvoeringen te bezichtigen. Deze boten worden geheel in Nederland gebouwd en
onderscheiden zich door een zeer hoog
afwerkingsniveau, uitmuntende vaareigenschappen en praktische oplossingen.
De Antaris Fifty5 & Sixty6 zijn de populairste modellen van de Friese sloepenbouwer, de modern gelijnde boten zijn
door hun breedte en uitgekiende onderwaterschip super stabiel. Beide modellen
bieden een zee aan ruimte, zijn zeer onderhoudsvriendelijk en uitermate praktisch ingedeeld.
Van Maril is de in 2016 geïntroduceerde
6Nxt het topmodel. Dit model heeft de

karakteristieke sloepkenmerken maar is
volgens de modernste methode ontworpen en gebouwd. De ingenieuze instap
achterin, praktische koelkast en het superieure zitcomfort maken de 6Nxt net
zo populair als haar voorgangers.
In het middensegment sloepen en tenders heeft Poelgeest het nieuwe merk
Maxima Boats binnengehaald. Inmiddels
zijn ook van dit merk de populairste modellen in de showroom te bezichtigen.
De Maxima’s zijn leverbaar met Honda
buitenboordmotoren en Vetus dieselmotoren in afmetingen van 4,85 tot 7
meter. De gehele serie wordt gelanceerd
voor scherpe introductieprijzen.
De showroom aan de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest is zeven dagen
per week geopend, meer informatie op
www.poelgeest.nl.

aan onderhoud van de binnen- of buitenboordmotor.
Zeilmakerij
Voor het vervaardigen van een nieuwe nieuwe bootkap, dekzeil, bimini
top, sprayhood, verandazeil en boot of
lounge kussens. Tevens kunt u bij ons terecht voor het reinigen en impregneren
van uw bootkap of zonwering.

Bootonderdelen
The Boathouse is dealer en installateur
van Tek-Dek, een fantastisch alternatief voor teak houten dekken dat op bijna ieder oppervlak toegepast kan worBoten verkoop nieuw en gebruikt
Nieuw in het assortiment is dit jaar het den. Tek-Dek is bijna niet te onderscheimerk Moonday. Naast de aluminium mo- den van zijn traditionele teakhouten
dellen van het merk Frappant is er nu voorganger. Op zoek naar bootonderdeeen breder aanbod met consoleboten en len voor uw jacht? The Boathouse levert
sloepen van het merk Moonday. Ga naar eveneens kwaliteitsonderdelen voor de
het bootaanbod op de website als u op jachtbouwindustrie, maar ook voor parzoek bent naar een boot of neem telefo- ticulieren. Het aanbod van Onmar bevat
nisch of per mail contact op. Wij zijn op producten van Mobella, Southco, Orcas
zoek naar gebruikte boten dus wilt u uw en Marine Town.
boot verkopen laat het ons weten.
The Boathouse is centraal gelegen tussen de Westeinderplassen en de KagerFull-service bootstalling
Wilt u er zeker van zijn dat uw boot ’s plassen, op een steenworp afstand van
winters veilig gestald staat? In de boots- het Braassemermeer. Vanuit het hele
talling van The Boathouse staat uw sloep vaargebied van het Groene Hart, met onin een schone, goed geïsoleerde en ge- der meer de Vinkeveense en Nieuwkoopventileerde stalling, of op het buitenter- se Plassen, de Amstel en de Kromme
rein. Tijdens de stalling kan uw boot ge- Mijdrecht, is de locatie goed bereikbaar.
reed gemaakt worden voor het volgen- Adres: Westerdijk 20b in Leimuiden. Meer
de vaarseizoen. Denk daarbij aan het rei- informatie: www.boat-house.nl, info@
nigen en poetsen van uw boot, maar ook boat-house.nl of bel 071-3310293

Snoeiboot
gemeente vaart
zaterdag uit!
De snoeiboot, een begrip op de
Aalsmeerse wateren, vaart aanstaande zaterdag 7 april weer uit
om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te bieden snoeihout gratis en op verantwoorde manier af te voeren. Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht overhangend groen boven
het water van sloten en vaarwegen te snoeien. Om hen daarbij van
dienst te zijn, biedt de gemeente de
mogelijkheid om op drie zaterdagen per jaar snoeiafval gratis af te
voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout en -kluiten, neemt de snoeiboot niet mee. De snoeiboot ligt
tussen 9.00 en 12.00 uur bij schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde en tussen 13.00 en 16.00 uur
bij het baggerdepot van Otto aan
de doorgang van de Grote Brug. Is
de boot op de aangegeven tijd niet
aanwezig, dan is deze waarschijnlijk
even aan het lossen en is even later
weer terug. Voor meer informatie
over takkeninzameling en de snoeiboot kan contact opgenomen worden met de servicedesk Amstelveen
en Aalsmeer vraag naar afdeling VH,
vaarwegbeheer en boswachter, via
020–5404911. De andere inzameldata zijn 6 oktober en 17 november.

gen bij het fort een podium in een historische en natuurlijke omgeving.

JACHTHAVEN, HOTEL, RESTAURANTS EN PARKEREN ONDER DE GROND

Parkeren onder het maaiveld
De toegankelijkheid van het forteiland
voor het publiek gaat gewaarborgd worden door de verborgen aanleg van een
grote parkeergarage onder het maaiveld (in het water). Maximale parkeercapaciteit wordt bereikt, zonder dat dit
zichtbaar is op het eiland. De oorspronkelijke contouren van het fort worden
in ere hersteld, niet alleen worden buiten de cultuurhistorische en monumentale waarden gerespecteerd, maar ook
aan de binnenzijde. Zo worden de manschapslokalen als logies in hun oorspronkelijke functie hersteld en zal de
duurzaamheid van het fort onder andere worden ondersteund door het weer in
gebruik nemen van de reinwaterkelders
voor het grijswatercircuit.

Nationaal zeilcentrum
Het onderbrengen van nieuwe functies
in de oorspronkelijke dijklichamen waarborgt een exploitatie zonder het aanzicht te schaden. De watersportevenementen geven het fort extra aantrekHet voormalige militaire fort in de fortbocht gaat omgetoverd worden tot Zeil- ten over en door de beoordelingscom- kingskracht. Ze vormen de unieke bafort Kudelstaart met naast een grote jachthaven voor zeilboten en plek voor missie is gekozen voor het plan van Mar- sis voor de verbinding met het hotel, het
passanten, tevens een klein hotel met spa wellnes, een restaurant, een bar, een tijn en Hedde.
restaurant en de overige evenementen
clubhuis voor de zeilsport, multifunctionele zalen en lokalen voor onder andie hier georganiseerd gaan worden. De
dere (zeil)-trainingen en vergaderingen, een zeilerslounge en museum als ont- Passie en ambitie
locatie, direct gelegen aan de Grote Poel,
moetingsplaats voor watersporters met veel cultuurhistorische evenementen “Fort Kudelstaart zal in onze plannen alsmede de aanwezige faciliteiten, zoals
en tevens het centrale punt voor educatie over de Stelling van Amsterdam en, worden gerevitaliseerd tot een bruisend parkeren, horeca, sanitair, kleedlokalen,
en grensverleggend watersportfort. Zei- zonneterras, maken Zeilfort Kudelstaart
uniek, parkeervoorzieningen onder de grond.
len en verblijven vormen de verbinden- tot een bijzondere bestemming. Dit
de elementen van het fort. Het fortei- maakt het forteiland buitengewoon geHet plan van Martijn de Liefde en Hed- voor watersport minnend publiek.
land zal permanent worden opengesteld schikt als nieuw nationaal zeilcentrum
de Stegenga heeft de inschrijving van
voor publiek en evenementen van cul- met alle kansen die daarbij horen. Maar
de Europese aanbesteding voor Fort Militaire jachthaven
Kudelstaart gewonnen. Afgelopen vrij- Vele jaren geleden is fort Kudelstaart een turele en sportieve aard. Met onze pas- in eerste instantie biedt het fort een platdag 30 maart vond de ondertekening militaire jachthaven geweest. Toen de- sie en ambitie wordt het fort in originele form voor lokale zeil- en watersportverplaats van de samenwerkingsovereen- fensie enkele jaren geleden aangaf van staat teruggebracht en behouden voor enigingen. De potentie van het forteiland zal verder worden versterkt door de
komst tussen de gemeente en Zeilfort het fort af te willen had de gemeente het de toekomst.”
Kudelstaart BV. En het met zetten van ve- recht van eerste koop en deze mogelijk- Zeilfort Kudelstaart wordt dus een multi- samenwerking met lokale ondernemers
le handtekeningen en bezegeling met heid paste perfect in de plannen van de functioneel watersportcentrum. De aan- en organisaties. Daarmee zal Zeilfort Kuchampagne en bloemen is de start gezet gemeente om de waterrecreatie te ver- trekkingskracht wordt gevormd door het delstaart een krachtige stimulans betevoor de voorbereidingen van de plan- sterken. Zo vertelde wethouder Jop Kluis in ere herstelde cultuurhistorische ka- kenen voor Aalsmeer! Martin de Liefde is
vorming. Zeker twee jaar is nodig om al- bij de overdracht, evenals dat hij mede- rakter van het fort en een brede verbin- overigens een fervent zeiler, als kind zeille benodigde vergunningen rond te krij- deelde dat nu reeds zo’n 1.200 personen ding met de zeilsport. De sfeer van het de hij als inwoner van Leimuiden regelgen. Daarna kan de ontwikkelingsfa- fulltime in de recreatiesector werken. Be- eiland, de directe ligging aan de West- matig met zijn broer op de Westeinderse beginnen en hoopt Martijn de Lief- sloten werd om partijen in te laten schrij- einderplassen en de faciliteiten vormen plassen en is in zijn jeugd twee keer Nede ‘zijn’ Zeilfort Kudelstaart in 2021 of- ven en hun plannen voor het verder ont- een magneet voor de eenheidsklassen derlands kampioen zeilen geworden. Hij
ficieel te kunnen openen. Zo lang hoe- wikkelen van watersport bij het fort ken- van het Nederlandse zeilwedstrijdcircuit. is super-enthousiast en staat te popelen
ven belangstellenden overigens niet te baar te maken. Er werden kaders gesteld: Zeilfort Kudelstaart kan zich, volgens om aan de slag te gaan en in contact te
wachten om het terrein te mogen betre- Denk om parkeren en het mag de ge- Martijn en Hedde, meten met wedstrijd- komen met inwoners die ideeën en sugden. Zeilfort Kudelstaart is voornemens meente niets kosten. Drie partijen ble- havens, zoals Medemblik en Schevenin- gesties hebben: info@zeilfort.nl.
het forteiland regelmatig open te stellen ven uiteindelijk als mogelijke kandida- gen. Lokale culturele evenementen krij- Door Jacqueline Kristelijn

Fort Kudelstaart wordt omgetoverd tot
bruisend en dynamisch Zeilfort

procent uit tot volwassen paling en dit
duurt zo’n zeven tot tien jaar. Dan pas
mag en gaat beroepsvisser Theo Rekelhof naar hen op jacht. Mocht hij ze eerder vangen, dan gaan de jonge palingen
terug het water in.

gaf een ‘bak’ aaltjes de vrijheid, net als
voorzitter Cees van Oorde van Vislust
en wethouder Jop Kluis van de gemeente, met recreatie in de portefeuille. Allen
vervulden deze bijzondere ‘klus’ met veel
plezier.

De visser uit Kudelstaart acht grote waarde aan een goeie visstand in de Westeinderplassen en met hem ook de leden
van visvereniging Vislust. De aankoop
van de glasaaltjes is weliswaar een persoonlijk initiatief van Rekelhof, maar een
belangrijke financiële partner in deze is
Vislust en de gemeente heeft een bijdrage in geld geleverd. Vislust is overigens de grootste vereniging in Aalsmeer
met liefst 2.100 leden. Wie wil vissen in
de Aalsmeerse wateren heeft niet alleen
een vergunning nodig, maar lidmaatschap van Vislust is eveneens een vereisAls het ze zelf niet lukt naar Nederland te komen, dan maar een handje hel- te. De vereniging heeft hart voor de vispen. Dat doen vissers in Nederland om de palingstand in Nederland op peil te sen. Daarom worden jaarlijks jeugdleshouden. Door de aanwezige dammen en sluizen lukt het deze vissen niet tot sen georganiseerd en zijn er intense connauwelijks om Nederland in te zwemmen. Ze kwamen nu afgelopen vrijdag 30 troles langs de slootkanten om illegaal
maart per bestelbus uit Frankrijk aan bij beroepsvisser Theo Rekelhof aan de vissen tegen te gaan. Wie denkt even een
Herenweg in Kudelstaart. Dit bijzondere transport werd met respect en blij- hengeltje uit te gooien in Aalsmeer, is bij
heid welkom geheten. De honderdduizenden glasaaltjes, met heel veel in do- deze gewaarschuwd!
zen verpakt met water en een ijsbekertje, worden uitgezet in Nederlandse wateren. Vijf vissers, uit onder andere Reeuwijk en Krommenie, waren aanwezig Voor het uitzetten van de glasaaltjes
werd vrijdag 30 maart de vissersboot geom hun ‘buit’ in ontvangst te komen nemen.
start. Er werd niet heel ver gevaren. GeBest een kostbare aankoop, bijna 250 is ongeveer 1.000 hectare groot, dus per kozen is de visjes voor een deel uit te zeteuro per kilo, maar deze kilo bestaat wel hectare uitzetting van zo’n 60 glasaal- ten langs de oevers van de Herenweg
uit totaal zo’n 3.000 glasaaltjes. Beroeps- tjes. Overigens wordt bij aanvang al re- en wel langs natuurlijke oevers van stevisser Theo Rekelhof heeft 20 kilo glas- kening gehouden met het feit dat ve- nen (niet bij dichte houten of stalen beaaltjes gekocht, totaal dus zo’n 60.000 le glasaaltjes het slachtoffer gaan wor- schoeiingen). Van het uitzetten van de
palingen in de groei. Bewust is voor dit den van vogels en vissen. Volgens ken- glasaaltjes werd een officieel moment
aantal gekozen. De Westeinderplassen ners groeit uiteindelijk slechts zo’n 10 gemaakt. Beroepsvisser Theo Rekelhof

En nu maar zeven tot tien jaar wachten
tot dat deze kleine glasaaltjes zijn uitgegroeid tot volwassen palingen die gevangen mogen worden.
Theo Rekelhof, die later op de dag nog
een keer uitgevaren is om de rest van
de glasaaltjes te water te laten, toont tot
slot nog even enkele volwassen palingen. Wat een verschil: Ook deze ooit superdunne doorzichtige visjes zijn uitgegroeid tot ‘dikke zwarte jongens’. Al met
al een mooie en leerzame uitzetting, die
Theo Rekelhof overigens gemiddeld om
de twee jaar laat plaatsvinden. Het vaartochtje werd bezegeld met een heerlijk
zonnetje. Mooi dat dit in Aalsmeer gedaan wordt!

Westeinder 60.000 glasaaltjes rijker!

Door Jacqueline Kristelijn

