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SAMENVATTING
Inrichtingsschets Natuurcompensatie N201 in de Bovenkerkerpolder
Ter compensatie van natuurwaarden die verloren gaan door de reconstructie en omlegging van 
de N201 zullen aan weerszijde van het toekomstige tracé van de N201 in de Bovenkerkerpolder 
gronden worden ingericht ten behoeve van natuurontwikkeling. Behalve een natuurdoelstelling 
zal het gebied ook een landschappelijke en een recreatieve waarde krijgen. Het zal een onderdeel 
gaan vormen van een aantal gewenste recreatieve en ecologische netwerken die in dit gedeelte 
van Noord-Holland en Utrecht worden ontwikkeld.
In de inrichtingsschets voor de natuurcompensatie in de Bovenkerkerpolder is maximaal inge-
speeld op de doelstellingen uit diverse beleidsrapporten die kunnen worden samengevat als: 
het versterken van de natuur- en landschapsbeleving en het onderling aaneenschakelen van 
natuur- en recreatiegebieden. 

landschap
De Bovenkerkerpolder is een laat 18de eeuwse polder met een strakke klassieke strokenverkaveling, met 
een hoofdontwatering in de lengterichting van de polder (Ooster- en Westertocht), een Middenweg en haaks 
daarop de kavelsloten. Het zuidelijke deel is momenteel nog vrijwel volledig in agrarische gebruik (grasland tbv 
veeteelt). De grens van de polder wordt gevormd door enkele meters hoger gelegen dijken. De belangrijkste 
dijk in het plangebied is de Hollandse Dijk. Deze eeuwenoude dijk vormt de grens met het stedelijk gebied van 
Uithoorn. 
Het bestaande landschap vormt de basis van het ontwerp. In het ontwerp is gekozen voor een strooksgewijze 
indeling van afwisselend de terreintypen open water, grasland en struweel. De bestaande percelering met een 
breedte van ca. 40m vormt hiervoor de basis. Zo veel mogelijk loopt één type terrein door aan weerszijden van 
de weg, waardoor het gevoel wordt versterkt dat de weg het gebied doorsnijdt.
In het gebied van de natuurcompensatie ontstaat een nieuw ruimtelijk beeld, dat zich zal blijven onderscheiden 
van het veel meer gesloten beeld van het stedelijk gebied van Uithoorn ten zuiden en ook van het open 
polderland ten noorden van het gebied. Afhankelijk van de positie van de waarnemer zal de N201 geheel of 
gedeeltelijk worden opgenomen tussen de stroken struweel en riet. De weg wordt niet weggestopt, maar de 
aanwezigheid ervan wordt verzacht. Anderzijds zal de weggebruiker vanaf de N201 via de stroken open water en 
grasland een prachtig zicht hebben op de natuurontwikkeling, maar ook op het achterliggende landschap.
(zie bijlage 1: Ontwerp WATERSLAGEN)

natuur
De hoeveelheid open water, moeras, bloemrijk grasland, rietland en ruigte en struweel wordt bepaald door 
de randvoorwaarden die gesteld zijn vanuit de natuur. De natuurcompensatie wordt een onderdeel van de 
ecologische verbinding “De Groene As” die loopt van Spaarnwoude naar de Ronde Venen. Zoals in het rapport 
Groene Wegen is aangegeven wordt deze verbinding ingericht als moerasverbinding type D, waarvan de kern 
bestaat uit een stelsel van natuurvriendelijke oevers met een kruidenrijke moerasvegetatie aangevuld met 
stapstenen in de vorm van kleine en grotere moerassen. 
Om deze overwegend vochtige terreintypen te kunnen realiseren zal een bestaande onderbemaling worden 
opgeheven en het terrein deels worden afgegraven. Bovendien is het gewenst dat van het gehele terrein de 
toplaag wordt afgegraven waardoor de verrijkte bouwvoor wordt verwijderd en fl oristische kwaliteiten sneller 
kunnen worden bereikt. Gekoppeld aan het gekozen watersysteem zal in het westelijke deel de nadruk liggen op 
een afwisseling van sloten, oevers, rietland en ruigte en struweel. In het oostelijke deel vinden we meer (deels 
verlandend) open water en moeras. Van west naar oost zal de natuurwaarden en ook de kwetsbaarheid voor 
betreding toenemen.
Per perceel wordt bij het vergraven gekozen voor een te verwijderen laagdikte, waardoor het bestaande 
macroreliëf blijft bestaan en een extra diversiteit in terreintypen ontstaat. 
Om de barrièrewerking van de weg te verminderen zullen ter plaatse van de Westertocht en de kruising met de 
Bovenkerkerdijk en de Middenweg faunapassages worden aangelegd.
(zie bijlage 2: Profi elen)

watersysteem
Het open water in het ontwerp zal voor een belangrijk deel dienen als extra waterberging voor de 
Bovenkerkerpolder. Het water in het gebied ten zuiden van de N201 wordt door de aanleg van de weg vrijwel 
volledig geïsoleerd van de rest van de polder. Uitsluitend ter plaatse van de kruising met de Westertocht wordt 
een verbinding gemaakt middels een duiker (tevens faunapassage). Het open water in het oostelijke deel van 
het gebied staat via een zo lang mogelijk labyrint van sloten in verbinding met het polderwater, waardoor 
eutrofi ëring wordt voorkomen.

recreatie
Gezien de primaire functie van het gebied (natuurcompensatie) is in het ontwerp een beperkte vorm van 
recreatief medegebruik voorgesteld. Een wandelpad op de kade langs de noordelijke oever van de Hoofdtocht 
geeft toegang tot twee velden met struinnatuur in het westelijke deel van het gebied. In het oostelijk deel geeft 
een voetspoor toegang tot een observatiepunt. De bruikbaarheid voor de recreatie vanuit Uithoorn wordt 
vergroot door de aanleg van een wandelbrug over de tocht ter hoogte van het Libellebos, waardoor tevens een 
waardevolle toevoeging ontstaat aan de wandelroute ‘het Polderspoorpad’.
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INLEIDING: Schaamte als kracht
Nederland is een beeldboek van een cultuurhistorie, het geleefde maakbare landschap, steeds 
weer te vormen naar eigen inzicht. Het land waar Tabula Rasa (de schone lei) regeerde. 
Dichter bij een waarheid ligt: Nederland is een gelaagd landschap, een landschap vol verhalen 
over eerdere natuur, over voorafgaande culturen: steeds krabt de volgende bewoner een deel 
weg en schuift er eigen inzichten over heen waar de oude door heen schijnen, Nederland is 
een Palimpsest (na afkrabben opnieuw beschreven perkament). Door op een open manier 
voorwaarden te scheppen voor natuur gaan we een onbekend gebied binnen: in Terra Incognita 
(niet in kaart gebracht land) kan ook een nieuwe cultuur ontstaan.

Leestekens van onze cultuur
Landbouw, waterstaat, rechtspraak, verdediging, nijverheid, grondstoffenwinning, verkeer, religie, recreatie, 
alles heeft zijn eigen getuigen in het landschap tot gevolg gehad, landschapselementen als leestekens van onze 
cultuur. Een kleine selectie: slagen(verkaveling), legakker, pestbosje, eendenkooi, damsluis, landscheiding, 
vloedschuur, wiel, banpaal, landweer, ringwalburcht, waterlinie, windmolens, meestoof, zoutboortoren, kerkpad, 
trekvaart, voorde, hagelkruis, slangemuur, doolhof, …. 
Ons landschap drukt in allerlei opzichten uit hoe we leven: met elkaar, met het voorafgaande landschap, met 
de natuur. 

Museumnatuur
Het hoogtepunt van natuurlijke rijkdom kun je defi niëren met biodiversiteit, voor het Nederlandse landschap 
zou dit hoogtepunt hebben gelegen in de eerste helft van de 19e eeuw, de tijd dat we leefden van de 
landbouw. Net voor de tijd van de mechanisatie,  kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Eeuwen van subtiel de 
mogelijkheden van het landschap uitbuiten, van het land naar onze hand zetten middels bedijkingen, bemaling 
en zelfs droogmakingen. Alles in een tempo dat kon worden bijgehouden door de natuur. De natuur ontwikkelde 
eigen dynamische evenwichten in het kielzog van de cultuurbepaalde veranderingen. Waar de mensen, een doel 
voor ogen hebben (kunnen hebben), kent de natuur wel aanpassing en expressie, maar geen eigen wil, 
de natuur lijkt geen doelgericht toekomstideaal toegedicht te kunnen worden. 
Ergens in de tweede helft van de 19e eeuw zagen de eersten in Nederland de negatieve gevolgen voor de 
natuur van bevolkingsgroei (verstedelijking), mechanisatie in de landbouw, kunstmest, … Zij verenigden zich 
en kochten landschap om het te beschermen. Daarmee is een lange ontdekkingstocht gestart met vragen 
van cultuurfi losofi sche aard. Natuur is een levensvorm en daarmee lastig te musealiseren. Een Nederlands 
cultuurlandschap met grote natuurwaarden is en blijft een cultuurlandschap, om het te behouden moeten de 
voorwaarden = de interactie mens-natuur op een vergelijkbare manier gecontinueerd worden. De afhankelijke 
relatie tussen natuur en cultuur blijkt steeds meer een wederzijdse. Nadat we tot het besef zijn gekomen dat we 
als cultuur niet zonder natuur kunnen, blijkt bij de instelling van natuurgebieden dat de natuur niet zonder de 
mens kan. 
In het kielzog van de spontane natuurontwikkeling in de Oostvaarderplassen in de afgelopen 35 jaar heeft 
zich nog een stroming aangediend in het denken over natuur. Hierbij wordt gezocht naar de mogelijkheden 
om de natuur die hoort bij het geofysische landschap tot ontwikkeling te brengen, dus voorbij het culturele 
verleden, doel: oernatuur in 2005. Deze richting heeft ontdekt dat de grootste kansen hiervoor liggen in grote 
aaneengesloten gebieden waar water een cruciale factor in is (kwalitatief en dynamisch)

Schaamte als kracht
Het denken over de noodzaak van natuur in ons landschap is in de 90 er jaren van de 20ste eeuw nationaal 
beleidsmatig vormgegeven in de Ecologische Hoofdstructuur. Hierin is vastgelegd hoe bestaande 
natuurwaarden (genetische poelen) aan elkaar gekoppeld moeten worden om de natuur de kans te 
geven zichzelf in stand te houden, zichzelf te ontwikkelen: de snippers moeten een geheel worden. De 
obstakels zijn niet zozeer de steden, als wel de langgerekte, kanalen, autosnelwegen en de daarlangs 
gelegen bedrijventerreinen, het is dus logisch dat wanneer er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd direct 
aandacht gegeven wordt aan wat er ecologisch gezien door wordt afgesneden. De N201 is een omlegging 
om dorpen leefbaarder te maken, maar zal het polderlandschap doorsnijden: polderlandschap met een 
zekere natuurwaarde. In zo’n geval wordt besloten tot natuurcompensatie: de afgenomen oppervlakte, en 
de doorsnijding worden gecompenseerd met extra vierkante meters met een verhoogde natuurwaarde. 
Een ecoloog van een bedrijf voor natuurontwikkeling probeerde uit te leggen wat het probleem is van een 
natuurcompensatieregeling door het te vergelijken met 300 meter uit een spoorweg te halen en die 3x zo lang 
op 100 meter afstand te compenseren. Het resultaat voor  de treinverbinding laat zich raden. De reden voor 
natuurcompensatie schuilt in gepast schuldgevoel, de breuk in het landschap wordt zo veel mogelijk geheeld, 
een litteken moet uitgroeien tot kwaliteit, de schaamte voorbij.

Kanttekening
Over het begrip ‘natuurcompensatie’ en dan vooral het deel ‘compensatie’ bestaat toch voor diverse deelnemers 
aan de discussie kennelijk een ietwat andere uitleg dan het Samenwerkingsverband daarover hanteert. Die 
laatste houdt zich niet primair bezig met het opwaarderen van het gebied, maar meer met het herstel van de 
aangerichte schade! 
… Het Samenwerkingsverband streeft naar zo min mogelijk aantasting en zo goed mogelijke instandhouding 
van agrarische structuur der Bovenkerkerpolder: behoud van koeien in de wei en weidevogels en goede kansen 
voor de jonge veehouders. Zeker voor diegenen die door de uitvoering van de plannen moeten verkassen.
Bron: T.J. van der Aa van Het Samenwerkingsverband nav overleg op 1 september met de ontwerpers
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Terzijde
Voor de komst van de mens in Amstelland was het hier een moerassig en vrijwel ontoegankelijk gebied. Door middel 
van luchtkartering kan het verloop van enkele kreken nog teruggevonden worden, maar strikt genomen is dat geen 
cultuurhistorische waarde. 
Ongeveer duizend jaar geleden nam men de ontginning van de moerassen ter hand. Dat heeft geleid tot een grote 
ecologische ingreep. Ongerepte natuur werd in een eeuwenlang proces getransformeerd tot cultuurgrond. De 
Bovenkerkerpolder had aanvankelijk een verkavelingspatroon zoals dat nu nog is terug te vinden in de nabijgelegen 
Rondehoeppolder. … Toen bleek dat de ondergrond van de Bovenkerkerpolder voortreffelijke en dus goed verkoopbare 
turf opleverde, genereerde dit grote bedrijvigheid. In ongeveer anderhalve eeuw (1600-1750) werd de Bovenkerkerpolder 
omgezet in een meer van bijna 1500 hectaren. Een grondstrook langs de Amstel (de Bovenlanden) werd niet verveend.
Een aantal fi nancieel draagkrachtige Amsterdammers verwachtte een rendabele investering te doen met de drooglegging 
van dat meer. Deze drooglegging werd voltooid in 1770 en daarna begon men met de inrichting van het nieuwe land. 
Uitgangspunt was dat er een overzichtelijk patroon moest worden geschapen dat de exploitatie maximaliseerde. De 
grondstukken en darmee de sloten en vaarten werden zo veel mogelijk rechthoekig gemaakt. … de kavels zijn steeds 
veertig meter breed, maar met een interval van zeven stukken is er steeds een akker die enkele meters breder is.
Bron: De cultuurhistorische waarden van de Bovenkerkerpolder, P. van Schaik 

Credo
Natuur past in ons economisch model eerst en vooral als object voor recreatie, en wordt zo ook in eerste 
instantie gewaardeerd om zijn amusementswaarde en in tweede instantie om zijn educatieve waarde, 
belangrijk zijn het avontuurlijk gehalte en de esthetische genoegens. De Nederlandse werkelijkheid ondervindt 
harde concurrentie van prachtige documentaires op National Geographic en Discovery tv, maar ook door de 
mogelijkheden om die in de documentaires getoonde spectaculaire natuur te bezoeken. Belangrijk is om te 
streven naar een veel eerlijkere symbiose (wederzijdse afhankelijkheid) van cultuur en natuur. De feitelijke 
reden om natuur weer een plaats te geven in onze cultuur is dat we zijn gaan inzien dat we minder sterk in het 
leven staan met een zwakke natuur. Natuurontwikkeling is in feite geen educatieve, esthetische, recreatieve, of 
zelfs geen morele noodzaak, maar een voorwaarde voor een duurzame cultuur. Door natuur nadrukkelijk uit te 
nodigen in ons dagelijks leven ontstaat er een basis voor nieuwe natuur en voor nieuwe cultuur.

Waterslagen
Zijn begrippen als ‘EHS’ en ‘natuurcompensatie’ wanneer die in de kantlijn van een nieuwe provinciale weg + 
parallelweg een teken van landschappelijk- en cultuur historisch bewustzijn? Als dat zo zou zijn dan wordt er 
zeker een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de landschappelijke (natuur- en cultuurbewuste) inpassing van de 
technische ingreep. Tenminste dat zou je mogen verwachten, maar het beeldkwaliteitsplan voor de N201 regio 
NoordHolland blijkt vrijwel puur technisch design te betreffen. Hoogste tijd om in deze natuurcompensatie de 
vraag te stellen hoe we ons cultuurhistorisch verhouden tot de natuur. Om hier na te denken hoe we technisch 
de fysieke eigenschappen van het landschap (economisch) benut hebben en nu natuur de gelegenheid geven 
om tot ontwikkeling te komen. Er is hier een gelegenheid om te thematiseren hoe we het landschap bewaken, 
vormgeven, gebruiken, binnengaan: een labyrint van gedachten en gevoelens. Hier kan ‘pars pro toto’ (een deel 
dat staat voor het geheel) onderzocht worden in het mini-natuurgebied dat ontstaat door de doorsnijding van de 
N201 door de Bovenkerkerpolder of er sprake is van de geboorte van een nieuw ‘historisch’ landschapselement 
in Nederland: natuurcompensatie in de overhoek.
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Waterhoek – Waterwacht – Waterland – Slagwater –Overland

Overhoek – Overwater – Waterwijk – Waterslag – Weghoek

WATERSLAGEN

Opdracht

• Aan de overhoek Bovenkerkerpolder is ten eerste de natuurdoelstelling opgelegd om de ecologische 
verbinding volgens De Groene As op regionale schaal aan de noordzijde van de weg te realiseren. 
Als typologie is meegegeven een inrichting als moerasverbinding type D (Groene Wegen)

• Een tweede doel is om een deel van de noodzakelijke waterberging (300.000 m3 in totaal voor de hele polder) 
voor de Bovenkerkerpolder hier te realiseren. 

• Direct verbonden aan het tweede doel is de vraag om de waterkwaliteit zo hoog mogelijk te laten zijn in dit 
retentiegebied. 

• Tenslotte is gevraagd om rekening te houden met de plannen van het project Amstelgroen voor recreatief 
(mede)gebruik van Legmeer- en Bovenkerkerpolder.

Kanttekening 
De aanleg van de N201 door de Bovenkerkerpolder verkleint de habitat voor weidevogels, het woord 
compensatieregeling nodigt uit om na te denken of de overhoek toch ingezet kan worden om bij te dragen 
aan leefgebied voor de weidevogels. Helaas is het te klein en zou het risico voor de vogels met het verkeer 
op de N201 te groot zijn. Belangrijk is wel om de druk van de weg op het resterende gebied zo klein mogelijk 
te houden. Dit betekent vooral streven naar minimale lichtbelasting (zie publiocatie Wegverlichting en Natuur 
III lokale invloed van wegverlichting op een gruttopopulatie/ Molenaar, J.G. de / Jonkers,  D.A./ Sanders,M.E./ 
Uitgave: Rijkswaterstaat/Alterra 2000), indien mogelijk geen lantaarnpalen, en bij de aanleg van nieuwe natuur 
geen hoge begroeiing introduceren waardoor predatoren eerste rang komen te zitten om de weidevogels te 
bejagen.
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Leesteken 1 Waterlabyrint

Uitgangspunten

De aanleg van de N201 brengt een verandering in het landschap, ook al zijn aan de natuurcompensatie 
duidelijke richtlijnen meegegeven, het eerste belang is uiteraard de weg met behoud van bestaande, of 
ontwikkeling van nieuwe landschappelijke kwaliteiten in te passen. Cultuurhistorisch en landschappelijk is de 
verkaveling en de maat van de van de Bovenkerkerpolder van groot belang, en de as van de Westertocht. 
Om de polder te blijven ervaren is het van belang dat de bedijking en de verkaveling zichtbaar blijven. Het gaat 
hierbij om het zicht vanaf de Hollandse dijk (wandelaars en fi etsers), en om het zicht vanaf de N201 op de 
natuurontwikkeling en op het (oorspronkelijke) achterliggende landschap (automobilisten).

12
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Leesteken 1 Waterlabyrint

Ontwerp: waterbeheersing/waterkwaliteit

De weg van het water volgt de historische polderverkaveling, in de door de N201 afgesneden overhoek 
ontstaat een gordiaanse knoop van land en water. De Westertocht is de beeldbepalende aan/afvoerroute voor 
het kleine natuurgebied. De hoofdweg van het waterlabyrint wordt enkelzijdig begeleid door een rietkraag, de 
erop aansluitende watergangen zijn smaller en open. De maximalisering van de lengte van de weg voor het 
water dient om de invloed van het (voedselrijke) landbouwwater terug te dringen in het zuiverste (oostelijke) 
deel van “De Waterslagen”. Het water van de weg wordt zo veel mogelijk gescheiden afgevoerd direct op het 
open polderwater. Een belangrijk deel van het nieuwe natuurgebied wordt dus door regenwater gevoed. 
Waterbeheersing 21ste eeuw, natuurtechniek en cultuurhistorie vloeien samen in deze opzet. 
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Leesteken 1 Waterlabyrint

Ontwerp: indeling

De zonering van het ontwerp is Noord-zuid en oost-west te lezen. In totaal zal de omleiding ongeveer 30 ha 
in beslag nemen van de Bovenkerkerpolder (Benedenpolder en het Bovenland), waarvan 12 ha ten behoeve 
van de compensatiestroken. De zuidelijke strook ligt ingesloten tussen de Hollandse dijk, Bovenkerkerweg, 
de omgelegde N201 en de Middenweg. In dit deel wordt vooral de waterberging ondergebracht, maar met 
een oost-west onderverdeling. In het westelijk deel staat het water nog onder invloed van de poldersloten; 
oevers, rietland, ruigte en voor recreatief gebruik ten dele vrij bloemrijk grasland. In het oostelijk deel staat het 
water vooral onder invloed van regenwater, en bestaat uit verlandend open water, moeras, en is veel minder 
toegankelijk. De noordelijke strook heeft een principegrens van 100 meter te noorden van de omgeleide N201, 
parallel aan de weg. Dit heeft het bezwaar dat alle kavels ongunstig worden aangesneden en het landschappelijk 
beeld wordt aangetast. Voorgesteld wordt om in grote lijnen de verkaveling te volgen, dus een getande 
begrenzing.

Er zijn kavels die open water worden, andere rietland/moeras, sommige worden bloemrijk grasland en enkele 
kavels mogen hoger opgroeien. Ten noorden van de N201 is er meer bloemrijk grasland gedacht om aan te 
sluiten op het weidevogelgebied. De hoger begroeide kavels werken als lamellen die het licht van het auto-
verkeer afschermen en de weggebruiker een gerichte blik biedt op de natuurontwikkeling en het achterliggende 
landschap.
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Leesteken 1 Waterlabyrint

Ontwerp: natuurontwikkeling

De hoeveelheid open water, moeras, bloemrijk grasland, rietland en ruigte en struweel wordt bepaald door 
de randvoorwaarden die gesteld zijn vanuit de natuur. De natuurcompensatie wordt een onderdeel van de 
ecologische verbinding “De Groene As” die loopt van Spaarnwoude naar de Ronde Venen. Zoals in het rapport 
Groene Wegen is aangegeven wordt deze verbinding ingericht als moerasverbinding type D, waarvan de kern 
bestaat uit een stelsel van natuurvriendelijke oevers met een kruidenrijke moerasvegetatie aangevuld met 
stapstenen in de vorm van kleine en grotere moerassen. 
Om deze overwegend vochtige terreintypen te kunnen realiseren zal een bestaande onderbemaling worden 
opgeheven en het terrein deels worden afgegraven. Bovendien is het gewenst dat van het gehele terrein de 
toplaag wordt afgegraven waardoor de verrijkte bouwvoor wordt verwijderd en fl oristische kwaliteiten sneller 
kunnen worden bereikt. 

Gekoppeld aan het gekozen watersysteem zal in het westelijke deel de nadruk liggen op een afwisseling van 
sloten, oevers, rietland en ruigte en struweel. In het oostelijke deel vinden we meer (deels verlandend) open 
water en moeras. Van west naar oost zal de natuurwaarden en ook de kwetsbaarheid voor betreding toenemen.

Om de barrièrewerking van de weg te verminderen zullen ter plaatse van de Westertocht en de kruising met de 
Bovenkerkerdijk en de Middenweg faunapassages worden aangelegd.
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Per perceel wordt bij het vergraven gekozen voor een te verwijderen laagdikte, waardoor een extra diversiteit in 
terreintypen ontstaat. 
De hoogte van het huidige maaiveld weerspiegelt de natuurlijke bodemafzettingen van zand, veen en klei, 
ieder met hun eigen manier van  inklinken, en de –cultuurlijke- ontginningsdiepte van het veen. De percelen die 
hoger op mogen groeien worden niet afgegraven, en door voor de kavels bloemrijk grasland, moeras/rietland 
en open water de minimale hoogteverschillen exact te volgen bij het afgraven naar de verschillende dieptes 
blijft er subtiel een referentie aan die tijden voorafgaand aan de onze. In de open water delen worden de oude 
kavelslootjes door ter weerszijden een oever te laten staan ook boven beleefbaar gehouden.

20
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Leesteken 1 Waterlabyrint

Recreatie-verbindingen

De Bovenkerkerpolder zal zich in het project Amstelgroen meer tot een combinatie van open weidegebied 
ontwikkelen met (regionaal) recreatief (mede-)gebruik. De Hollandse Dijk, de Middenweg en de Bovenkerkerweg 
hebben functie op dit regionale niveau. In het huidige ontwerp van de N201 is voor lokaal landbouw verkeer 
een parallelweg ingepland, waarvan verwacht mag worden dat hij ook voor recreatief gebruik interessant 
is. Op basis van gesprekken met verschillende lokale deskundigen stellen wij voor om deze parallelweg te 
heroverwegen en misschien noordelijker dwars door de polder te laten lopen in combinatie met de nieuwe 
hoofdwatergang. Genoemd werd het voorbeeld van de recent aangepaste Middenweg: twee banen verharding 
op ‘trekkerasbreedte’ met een grasstrook ertussen. De route kan dan meer betekenen voor het plan Amstelgroen 
en aansluiten op de toeristische route die hoort bij de Stelling van Amsterdam komend van Nes a/d Amstel.

Vanuit het zuiden komt door het Libellebos de wandelroute het Polderspoor. De oostelijke kruising met de N201 
naar de Middenweg is tot nu toe in de plannen gelijkvloers, wanneer dit zo blijft verdient het aanbeveling om de 
route naar de westelijke ongelijkvloerse kruising te leiden. Er is wat voor te zeggen om toch ook oostelijk voor 
de Middenweg een fi etstunnel aan te leggen, waarmee de kruising voor het autoverkeer veel ‘schoner’/veiliger 
wordt en de historische inrichting van de polder met een doorlopende Middenweg beter herkenbaar blijft.

De zone van de Legmeerpolder die dicht tegen de Hollandse Dijk aanligt zal waarschijnlijk door  de Gemeente 
voor lokaal recreatief gebruik op wijkniveau worden ingericht. De route vanuit het Libellebos heeft de potentie 
om een lokaal rondje te zijn, daarom is het waterlabyrint gedeeltelijk toegankelijk via een minimaal padenstelsel. 
Een relatief klein deel van de bloemrijke weilanden, het dichtst bij de woonwijken van Uithoorn gelegen, kan 
gebruikt worden om te spelen: ‘struinnatuur’

De Westertocht staat nu niet in directe verbinding met de hoofdwatergang die door de aanleg van de N201 
zal worden onderbroken. Bij het verleggen van de hoofdwatergang in noordelijke richting om aansluiting van 
de Westertocht mogelijk te maken kan bij de locatiekeuze nadrukkelijker gekeken worden naar het reliëf van 
de polder.
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Leesteken 2 Huiskamerbrug

De toegang tot het mini-natuurgebied is rondom vrijwel afgesloten door water, met enkele simpele passages. 
Op een opvallende plaats aan de Hollandsedijk, recht tegenover de Westertocht stellen we een brede brug voor 
over de Hoofdtocht (boezem voor de Legmeer), maar direct wordt duidelijk dat de klassieke landschappe  lijke 
omgang geblokkeerd door de banken en tafel daarop te plaatsen. Hier geen toegang voor zwaar landbouw-
verkeer of veewagen. 
De toegang is een moment van bezinning, een plaats waar je terugkijkt waar je vandaan komt en vooruitkijkt 
op waar je binnen gaat. Een kamer boven het water op de grens van hoger en lager land. De tijdelijke bewoner 
uitkijkend op de openlijke en op de verborgen toegang tot het mini-natuurgebied. Een kamer zonder wanden, 
het landschap het huis en uitzicht tegelijk. Het kan een rustplek zijn voor de mensen die een rondje om 
wandelen, maar ook voor de Polderspoorvolger, voor de makers van langere fi etstochten; bezoekers worden 
tijdelijke ‘bewoners’.
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Leesteken 3 Vogelraam

Via een (in verticale dimensie) golvend pad verborgen tussen rietkragen kan een plek bereikt worden waar de 
bezoeker wel het landschap kan waarnemen, maar het landschap niet de bezoeker. 
Het riet vormt een verborgen gang die overgaat in een gevlochten levende, golvende wand die beschutting 
biedt, de blik van de wandelaar door de gang concentreert zich op de hemel en aan het eind op het landschap 
waarin vogels thuis zijn. De ruit waardoor het landschap wordt waargenomen is voorzien van een selectie 
vogelspreekwoorden. In deze volkswijsheden ligt besloten hoe we als (antropocentrische) cultuur (onze) natuur 
defi niëren.
Het ontwerp is gedacht in doorontwikkelde vlechttechnieken waarbij inventief gebruik wordt gemaakt van 
vermenging met ‘harde’ bouwmaterialen zodat een grotere duurzaamheid en minder onderhoud  bereikt wordt. 
De ruit kan uitgevoerd worden in slagvast gelaagd kunststof, en moet goed worden gefundeerd.
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Leesteken 4 Eco-zebra

De ecoduiker is een vrijwel onzichtbare oversteek van het langzame leven met de snelle verbinding en als 
zodanig symbolisch voor de technische benadering waarmee wij denken natuur te kunnen beschermen of zelfs 
ontwikkelen. In feite bewegen de werelden naast elkaar en geven we alleen in (onze) vrije tijd directe aandacht 
aan de natuur. Op het moment dat we als cultuur met veel economische inzet positieve voorwaarden scheppen 
voor de natuur zoals met een ecoduiker, dan is het belangrijk dat we als medeleden van die cultuur deze 
uitnodiging kunnen herkennen. Het ontwerp voor de eco-water-zebra is in die zin bedoeld om de kruising van 
weg + parallelweg met de ondergrondse ecoduiker voor ieder ervaarbaar te maken, duidelijk te onderscheiden 
van een klassieke waterovergang. Het ontwerp is een visuele aankondiging een kort magnetisch moment voor 
de blik van de 80 rijder, een mogelijk moment van even echt kijken voor de gebruiker van de parallelweg. Een 
kleine knik in het bewustzijn van het landschap waar je door reist. Als zodanig beschouw ik dit onderdeel als 
cruciaal om de bewustwording van het overhoekje in gang te zetten. De gemiddelde weggebruiker zal deze 
weg dagelijks rijden, en eenmaal (visueel) gewezen op een bijzonder moment zal de weggebruiker langzaam 
ook de rietlijn van het waterlabyrint ontdekken, misschien op een dag het observatiepunt ontdekken, of zelfs 
de uitnodigende huiskamer zonder muren op de brug. Uiteindelijk zal de herhaling de blik openen op de 
veranderingen die de natuur in gang zet in het gebied, over de jaren zal de slagenverkaveling minder zichtbaar 
worden en zullen de onderliggende natuurlijke hoogteverschillen de waterhuishouding sturen en daarmee het 
uiterlijk van de overhoek.
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