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Historie 

Zo’n 25 jaar geleden, tweede helft van de jaren 90 van de vorige eeuw, zijn de 3 
recreatiestrandjes aangelegd met de tegelboulevard en restaurant Aquarius. 

De pier die is overgebleven uit de tijd van de “schoon” puin stort is doorgegraven en 
hiervoor is een brug aangelegd. Op de pier is een grote halfronde vlonder gemaakt 
met een hek naar het water toe, en stortsteen ervoor, waar men niet, of zeer 
moeilijk, te water kan gaan.  

Van het uitgegraven materiaal van de pier is een heuvel opgeworpen naast 
restaurant Aquarius waardoor de zichtlijn over het fietspad verloren is gegaan en 
het fietspad is afgebogen naar de noordrand van het terrein langs de sloot. 
Voorheen liep het fietspad daar waar nu de tegelboulevard ligt. 

De indertijd voorgestelde sanitaire voorzieningen zijn nooit gerealiseerd. Wel is te 
elfder ure besloten de plek van het restaurant en de kiosk om te wisselen. De kiosk 
is nooit zo gaan functioneren als aanvankelijk gedacht. Restaurant Aquarius heeft 
wel haar plek gevonden in de Oeverlanden. 

Enkele jaren na de realisatie van de strandjes, rond 2005. zijn er hekken omheen 
geplaatst tegen honden. Het beeld dat dit oproept is niet bepaald wenselijk, terwijl 
het doel, honden weren van de strandjes, nooit gerealiseerd is door gebrek aan 
inrichting en handhaving. 

In de projektgroep voor de inrichting van het recreatiedeel van de Oeverlanden 
heeft de vereniging ook deelgenomen, met ook andere belangstellenden, maar het 
was het stadsdeel dat uiteindelijk bepaalde terwijl de provincie Noord Holland 
betaalde. Nu de Ontwikkel Strategie in de fase van uitvoering komt is dit na ruim 
een kwart eeuw een gelegenheid om tot verbeteringen te komen die de uitstraling 
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van dit deel van de Oeverlanden kan verbeteren en de bruikbaarheid voor een 
toenemend aantal recreanten kan vergroten. 

Voorstellen tot verbetering 

Daarvoor willen we de oude situatie van voor 1995 herstellen door de zichtlijn over 
het centrale fietspad, Anton Schleperspad, terug te brengen door de berg van 
Aquarius weg te halen. Eventueel zou dan aan de oostzijde van Aquarius het terras 
uitgebreid kunnen worden, zodat er steeds een terras in de schaduw is bij heet 
weer.  

Het vrijkomende materiaal, voor zover niet verontreinigd, kan gebruikt worden om 
de pier weer met de wal te verbinden, waardoor de brug kan komen te vervallen. De 
brug verkeert in een slechte situatie en vergt steeds veel onderhoudskosten. 
Eventueel zou een duiker aangebracht kunnen worden met een profiel dat er nog 
wel met een kano doorheen gevaren kan worden, of doorheen gezwommen kan 
worden. 

Het Anton Schleperspad kan om Aquarius heen gelegd worden en de tegelboulevard 
wordt weer fietspad, liefst uitgevoerd in schelp ten behoeve van de uitstraling. Een 
lichte slingering in plaats van de rechte lijn is wenselijk. Voorbij het derde strandje 
sluit het weer aan op het huidige fietspad richting de Ringvaart. Behalve rondom het 
eerste strandje, dat speciaal benut wordt door ouders met kleine kinderen, worden 
de andere strandjes ontdaan van de hekken. Het eerste strandje wordt voorzien van 
klaphekken die honden effectief kunnen weren, de roosters die er nu liggen hebben 
getoond hiervoor niet geschikt te zijn. Het wandelpad dat ten zuiden van Aquarius 
ligt wordt voortgezet over de strandjes, via de klaphekjes en verder. 

Het grasland bij de strandjes is nooit goed tot wasdom gekomen omdat er een 
ondoordringbare laag vast aangereden materiaal onder ligt, daterend uit de tijd dat 
vrachtwagens hier reden om hun ladingen “schoon” puin te dumpen aan het 
uiteinde van de pier in het Nieuwe Meer. Om dit grasland in de toekomst wel 
aantrekkelijk te maken dient de bodem hier losgemaakt te worden. Vervolgens dient 
hier graslandbeheer ingevoerd te worden, in plaats van het huidige gazonbeheer. 
Dat betekent 4 keer maaien en afhalen, in plaats van 20 keer per seizoen maaien.  

Op de pier wordt het halfronde vlonder vervangen door strandzand waarbij een 
stortsteen drempel op 1,20 meter onder het wateroppervlakte het zand behoed 
voor verdwijning in de diepte. Ongetwijfeld zal er af en toe zand moeten worden 
aangevuld als dat wel gebeurt. Er is 6 miljoen kubieke meter zand uit de 
Riekerpolder en Het Nieuwe Meer weggegraven. Op deze wijze wordt de 
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mogelijkheid om te water te gaan hier vergroot, wel een zwemplek voor de 
geoefende zwemmer omdat vrij snel diep water bereikt wordt. Dat geldt voor de 
strandjes in wat mindere mate, maar hier liggen ballenlijnen bij de grens van 1,20 
meter waterdiepte aangeven. Eventueel wordt op nog enkele plaatsen de oever van 
de pier zodanig ingericht dat makkelijker in en uit het water gegaan kan worden.  
Om juist de wat oudere jeugd hier naartoe te trekken hadden we indertijd 
voorgesteld om een vlot met duikplank 25 meter uit de kant te verankeren. Bij het 
Paard van Marken hebben ze zoiets dergelijks. Om allerlei redenen is het er nooit 
van gekomen, maar misschien kan het nu wel overwogen worden. Om op de pier 
beter grasland te kunnen krijgen zal op het bestaande puin een laag aarde en zand 
aangebracht moeten worden en de bovenlaag losgemaakt moeten worden.   

Het asfaltfietspad kan verwijderd worden vanaf Aquarius tot na de tweede brug 
waar het schelpenpad weer aansluit. Dit asfaltfietspad kan worden omgezet in een 
wandelpad, met zicht op de lager gelegen weilanden van de Riekerpolder aan de 
noordzijde van de Oude Haagseweg. De braamstruwelen, bosjes en ruigtebegroeing 
tussen de strandjes en de eco-sloot hebben hoge natuurwaarden door onder andere 
broedbiotoop van de Nachtegaal, die hier van half april tot eind juli verblijft. 

De ontsluiting van het recreatiedeel van de Oeverlanden geschied voor een 
belangrijk deel via de brug bij Aquarius. Nu deze gestremd is vanwege technische 
staat kan nagedacht worden over pragmatisch herstel met zoveel mogelijk 
hergebruik van nog goede materialen, waarbij de rijbreedte van de brug vergroot 
wordt tot 3 meter. Dat komt tegemoet aan de toenemende drukte maar maakt 
tevens mogelijk dat hulpdiensten makkelijk ter plaatse kunnen komen. Ook voor het 
beheer is het makkelijk wanneer de brug op die breedte wordt uitgevoerd. 

Op de langere termijn zouden de houten bruggen vervangen moeten worden door 
betonnen duikerbruggen die qua onderhoudskosten minder op het budget zullen 
drukken. In de afgelopen decennia is al veel geld gespendeerd aan het 
brugonderhoud.  

De kiosk in het westen, bij het derde strandje, zou moeten verdwijnen. Deze kiosk 
heeft de verwachtingen niet kunnen waarmaken en verkeert in een deplorabele 
staat. Tevens staat het hier de zichtlijn in de weg. Wellicht kan hier beter in de 
behoefte aan eten en drinken voorzien worden door mobiele voorziening.  

Een sanitaire voorziening, al of niet mobiel, is nodig voor de verblijfsrecreanten, 
zeker in het seizoen van april tot en met oktober. Nu wordt veelvuldig geplast en 
gepoept in de bosschages. 
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Bij de strandjes en de wachtsteiger voor de pont worden passende banken geplaats, 
bijvoorbeeld in de stijl van de banken die nu al veel in de Oeverlanden staan. Bij de 
pontsteiger wordt de klok in ere hersteld. 

Overbodige verharding wordt verwijderd, zoals rond de jeu de boules baan. 

De twee landhoofden ten oosten en ten westen van het recreatiegedeelte worden 
ontdaan van hun betonnen taluds en ze worden verlaagd tot het niveau van de 
damwanden. Hierop grasland realiseren voor de recreatie. Het nuttig bruikbare 
oppervlakte wordt hierdoor flink vergroot en toetreding tot het water 
vergemakkelijkt en het terrein makkelijker te beheren. Bij het oostelijke landhoofd 
moet bij werkzaamheden goed acht geslagen worden op de nabij gelegen kolonie 
van de Grijze zandbij. De drijvende elementen kunnen worden gehandhaafd. 
Eventueel het aanleggen van bootjes faciliteren door enkele meerpalen te plaatsen.  

 

Samenvatting 

Na ruim 25 jaar is het tijd voor een evaluatie van de recreatiedelen van de 
Oeverlanden in het westen. Allengs wordt het gebruik drukker en blijkt een 
behoorlijke waardering door bezoekers. Er zijn verbeterpunten mogelijk die in het 
kader van de Ontwikkel Strategie Oeverlanden en Riekerpolder gerealiseerd zouden 
kunnen worden.  

 

Namens het bestuur van Vereniging “De Oeverlanden Blijven” 

Nico Jansen 


