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Adviescommissie 14 mei 2013 agendapunt 9 
Dagelijks bestuur 23 mei 2013 
Algemeen bestuur 20 juni 2013 
  
Aantal bijlagen 1 
  

Onderwerp Voetspoor Middelpolder-Machineweg 
  

Besluit Het algemeen bestuur besluit: 
1. In te stemmen met realisatie van een voetspoor vanaf het 

pontje van de Middelpolder naar de Machineweg en hiervoor in 
het kader van het Uitvoeringsprogramma Groengebied 
Amstelland € 55.000 beschikbaar te stellen uit de algemene 
reserve, mits een bijdrage van 50% wordt verkregen vanuit het 
programma Mooi Amstelland en ernaar wordt gestreefd om 
voor de overige 50% dekking te verkrijgen vanuit andere 
partijen; 

2. De exploitatiebegroting van Groengebied Amstelland vanaf het 
jaar van realisatie te verhogen met € 1.800 per jaar ten 
behoeve van de uit de realisatie voortvloeiende beheerskosten 
voor het voetspoor. 

  

Korte toelichting In 2002 is er in het kader van de Herinrichting Amstelland een 
voetspoor aangelegd in de Middelpolder, dat loopt vanaf de 
Bankrasweg met een knik naar de Amsteldijk-Noord. Toen was het niet 
mogelijk om het voetspoor door te trekken naar de Machineweg. Door 
veranderd grondgebruik is daar nu wel een mogelijkheid voor. 

  

Consequenties Schapsdoelen: Behoud beleving landschap; bieden veelzijdige 
recreatiemogelijkheden; inspelen op wensen/behoeften van 
recreanten. 

 Juridisch: Afspraken met Stichting Landschap Noord-Holland. 
 Communicatie:  
 Financieel:  
    

Financiële toelichting Lasten/baten 
begroting 

Dekking in 
begroting 

Toelichting afwijking programmabegroting 
 

Investering € 55.000 €   

Structurele lasten € 1.800 €  Vanaf 2015 

Incidentele lasten €  €   

Structurele baten €  €   

Incidentele baten € 27.500 €  50% subsidie Mooi Nederland (voor-
waarde) en zo mogelijk 50% bijdragen van 
andere partijen (na te streven). 

    

Meegezonden stukken Kaart bestaand en nieuw voetspoor en voorbeeld toe te passen pontje 

Voorbereid door Wim Roozenbeek 

Akkoord 
programmamanager 

 
Gerben Houtkamp 

In overleg met  
manager Advies 

 
Wim Nieuwenhuis 
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PROCESGANG 
 

 
VOETSPOOR MIDDELPOLDER-MACHINEWEG 
 

 
Behandeling in 
adviescommissie 
14 mei 2013 
 

 
De adviescommissie adviseert conform het voorstel. 

 
Behandeling in 
dagelijks bestuur 
23 mei 2013 
 

 
Het dagelijks bestuur besluit het voorstel aan te passen waarbij 
uitvoering onder voorbehoud van het verkrijgen van subsidie is. 
 
Het dagelijks bestuur draagt RNH op te onderzoeken of financiering 
van de schapsbijdrage door externe dekking te realiseren is waarbij 
het schap de beheerkosten voor rekening neemt, dus 100% externe 
financiering voor de investering. 
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VOETSPOOR MIDDELPOLDER-MACHINEWEG 
 
1. Achtergrond 
 

In 2002 is er in het kader van de Herinrichting Amstelland een voetspoor aangelegd in de 
Middelpolder, dat loopt vanaf de Bankrasweg met een knik naar de Amsteldijk-Noord. 
Toen was het niet mogelijk om het voetspoor door te trekken naar de Machineweg. Door 
veranderd grondgebruik is daar nu wel een mogelijkheid voor. 

 
2. Uitwerking 
 

Het geplande voetspoor is geen verhard pad, maar een laarzenpad dat via overstapjes 
door de weilanden voert. Om de oversteek over de ringsloot te kunnen maken wordt een 
trekpontje voorgesteld. 
 
Het voetspoor ligt geheel op eigendom van Landschap Noord-Holland. Landschap 
Noord-Holland wil medewerking verlenen aan de realisatie van het voetspoor. Overleg 
met de pachter is nog gaande. 
 
De kosten van realisatie zijn geraamd op € 55.000. Er zal een verzoek gedaan worden 
aan de Stuurgroep Mooi Amstelland voor een bijdrage van 50% uit het Programma Mooi 
Nederland. Daarnaast zal worden gestreefd naar bijdragen vanuit andere partijen voor de 
overige 50%. 
De kosten voor onderhoud zijn geraamd op gemiddeld € 1.800 per jaar. 

 
3. Overwegingen 
 

Het voetspoor is opgenomen in het door het bestuur op 22 juni 2011 vastgestelde 
Ommetjesplan. Door het voetspoor ontstaan nieuwe aantrekkelijke rondwandel-
mogelijkheden door het Natuur- en recreatiegebied Middelpolder. 

 
4. Bijdrage aan schapsdoelen 
 

Het voetspoor voorziet in de schapsdoelen “Behoud beleving landschap”, “Bieden 
veelzijdige recreatiemogelijkheden” en “Inspelen op wensen/behoeften van recreanten”. 

 
5. Het algemeen bestuur besluit 
 

1. In te stemmen met realisatie van een voetspoor met pontje van de Middelpolder naar 
de Machineweg en hiervoor in het kader van het Uitvoeringsprogramma Groengebied 
Amstelland € 55.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve, mits een 
bijdrage van 50% wordt verkregen vanuit het programma Mooi Amstelland en ernaar 
wordt gestreefd om voor de overige 50% dekking te verkrijgen vanuit andere partijen; 

2. De exploitatiebegroting van Groengebied Amstelland vanaf het jaar van realisatie te 
verhogen met € 1.800 per jaar ten behoeve van de uit de realisatie voortvloeiende 
beheerskosten voor het voetspoor. 

 
6. Vervolg 
 

 Overleg gericht op overeenstemming met Landschap Noord-Holland; 

 Indienen subsidieaanvraag bij Stuurgroep Mooi Amstelland; 

 Voorbereiding en realisatie; planning gereed uiterlijk 2014. 


