BOMEN OM BIJ WEG TE DROMEN
ROUTE 9 VAN 14

Fietsroute Aalsmeerderbrug,
Rijsenhout en Burgerveen
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Lengte: 15 kilometer, met optie naar 20 kilometer
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‘Bomen om bij weg te dromen’ is een serie fiets- en wandelroutes (evt. autoroute)
langs bijzondere en monumentale bomen in de Haarlemmermeer
U wandelt, fietst of rijdt er met de auto vaak ongemerkt voorbij. Bomen die meestal al meer
dan een eeuw figureren in de ontwikkeling van de Haarlemmermeer. Een aantal heeft de
ontstaansgeschiedenis tot op heden meegemaakt en de oudste bomen - de essen bij de
Eendenkooi in Vijfhuizen - hebben enkele eeuwen over het Haarlemmer Meer uitgekeken!
Bomen die onze polder een groen gezicht geven, ons van zuurstof voorzien en van fijnstof
verlossen. Velen zijn zo mooi en/of indrukwekkend, dat je er gemakkelijk bij wegdroomt.
Er zijn veertien routes beschikbaar in ALLE delen van de Haarlemmermeer. Kijk voor een
overzicht op www.stichtingmeergroen.nl
Colofon Bomen om bij weg te dromen is een project van Stichting M.E.E.RGroen in samenwerking met De Heimanshof.
De routes zijn te downloaden via www.stichtingmeergroen.nl Tekst: Franke van der Laan en Ans Röling.
Vormgeving: Member Since. Foto’s: Ans Röling, Kees van der Veer. JANUARI 2015

Haarlemmermeer ‘Bomen om bij weg te dromen’

Polderlandschap, vele monumentale boerderijen, een echt fort, kassen
complexen, uitgestrekte plassen met veeneilandjes en natuurlijk monumen
tale en bijzondere bomen. Meer dan een eeuw oude beuken, zomerlindes,
paardenkastanjes op erven van ook meer dan een eeuw oude boerderijen
zoals de Jacobahoeve. Dat heeft deze fietsroute allemaal voor u in petto.
Diverse bomen die we beschrijven staan op privéterrein. Respecteert u
a.u.b. de privacy van de bewoners en blijft u op de openbare weg, terwijl u
van de bomenpracht geniet.
Startpunt: Aalsmeerderbrug bij
de Kruising van de N201 en de
Aalsmeerderdijk.
Rijd richting Rijsenhout over de
Aalsmeerderdijk.

heeft zich nooit voorgedaan. Toch zijn
maar een paar van deze huisjes bewaard
gebleven, vooral langs dit deel van de
Aalsmeerderdijk.

Na 450 meter komt u bij nummer 382.
Daar staan twee rode beuken van 2.4 en
2 meter; ze zijn uit 1910 en dus meer dan
100 jaar oud.
1
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Even verderop bij nummer 400 ziet
u een mooie oprijlaan geflankeerd door
rode beuken. Op dit perceel zijn vier
monumentale, gewone groene beuken
(dikste 2.8m), zes rode beuken (dikste
2.6m) en vier paardenkastanjes (dikste
3.5m) te zien. Het zijn allemaal eeuwlingen
(1910). Geniet a.u.b. vanaf de dijk van de
bomen; betreed het erf niet.
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Bij nummer 446 staat een rode beuk
van 3.2 meter omvang, die mogelijk bijna
150 jaar oud is. Er hebben meer oude
rode beuken gestaan; in 2012 is de dikste
gesneuveld.

3

Bij huisnummer 434 staat een van
de dikste en mooiste platanen van de
polder. Deze is ruim 3.5 meter in omvang
en zal als 10-20-jarige in 1910 geplant
zijn. Daarmee is hij 110-120 jaar oud. Hij
staat voor een bijzonder huis. Een huis
dat uit hout is opgebouwd. Deze houten
huisjes stonden in het schootsveld van
fort Aalsmeer (en andere forten) en waren
bedoeld om snel afgebroken te kunnen
worden in tijden van oorlog. Deze situatie

Ga verder op de Aalsmeerderdijk. 50
meter na eetcafé de Walrus is de ingang
van fort Aalsmeer, bij nummer 460.
5

Het fort is een van de drie forten in
de Haarlemmermeer. Zij moesten samen
met de Geniedijk van 11 km lang het
concept van de Hollandse Waterlinie in
stand houden na de drooglegging van het
Haarlemmermeer. Ze zijn onderdeel van
2
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de Stelling van Amsterdam en gebouwd
rond 1900. De Stelling van Amsterdam is
ongeveer 100 km lang en telt 43 forten.
De bedoeling van de Stelling was, om het
land buiten de dijken ondiep onder water
te zetten, zodat er niet gevaren en ook niet
gelopen kon worden. Daarmee werden de
overgebleven dijken en wegen makkelijk
verdedigbaar. Door de opkomst van het
vliegtuig is de Stelling nooit gebruikt.
Wel is er een prachtig cultuurhistorisch
monument met een stelsel van sluizen en
waterwerken overgebleven. Bij fort Aals
meer was de enige uitgang voor schepen
uit de polder. De twee in onbruik geraakte
sluizen zijn hier nog te zien. Via de sluizen
werden vooral de suikerbieten uit de hele
polder naar de suikerfabriek in Halfweg
getransporteerd.

populieren. Hoe kunt u ze herkennen?
De oude (mooie) exemplaren die breed
uitgroeien, zijn zwarte. Ze zijn na de 2e
Wereldoorlog geplant en dus zo’n 70 jaar
oud. De dikste meet 4 meter in omvang.
Helaas is de gemeente in 2013 gestart
om deze bomen te kappen vanwege hun
leeftijd en risico van takbreuk. Ze worden
vervangen door iepen. De jongere (steiler
rechtop) zijn Canadese populieren. Deze
laatste hebben sneller last van takbreuk,
omdat zij gekweekt zijn om sneller
te groeien. Italiaanse populieren zijn
zuilvormige bomen; deze zijn waarschijnlijk
per ongeluk tussen de andere soorten op
de Geniedijk terecht gekomen.

Begroeiing op de dijken en de forten had
vooral de functie van camouflage. Er
werden aan de buitenzijde van de stelling
bomen, oplopend in grootte, in de zicht
lijn van de vijand geplaatst. Zij kon het
fort daardoor niet goed zien, en ook de
vuurmonden van de kanonnen niet. Achter
het fort liep een weg en ook een kanaal
waarlangs troepen verplaatst konden
worden en eten aangevoerd. Bij het fort
was oorspronkelijk ook een moestuin
met o.m. fruitbomen. Deze hoogstamfruitboomgaard is weer in ere hersteld bij
fortboerderij Dijkzicht (voor een uitgebreide
beschrijving van de boomgaard: zie onze
fruitbomenroute op
www.stichtingmeergroen.nl). Vanaf het fort
kunt u (als optie: 11 km lang ) de Geniedijk
volgen helemaal tot aan fort Vijfhuizen. U
doorkruist dan de hele Haarlemmermeer.
Op de dijk staan populieren die tussen de
20 en 80 jaar oud zijn. Het is een mix van
zwarte, Canadese en een aantal Italiaanse

In het fort Aalsmeer is het Crashmuseum
gevestigd met overblijfselen uit de 2e
Wereldoorlog. Kijk voor openingstijden op
www.crash40-45.nl.
Naast het fort is Fortboerderij Dijkzicht
gevestigd in de witte genieloods. Deze
loods fungeert als schaapskooi en
duurzaam vergader- en ontmoetings
centrum. De kudde van Schoonebeker
schapen (met een zwarte kop en smal lijf)
begraast de Geniedijk tot de A4.
Voor meer informatie www.boerbos.nl.
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Na 650 meter komen we bij Aals
meerderdijk 509. Voor het huis staan 2
zomerlindes (grootbladige lindes) met een
omtrek van 2.2 meter uit 1910.
6
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50 meter verder is nummer 528 weer
een van de houten Geniehuisjes uit 1905.
Ervoor staan 2 eeuwoude paardenkastanjes
met een omvang van bijna 3 meter.
Bij nummer 600 staan twee Araucaria’s.
U kent wellicht de slangenden (Araucaria
araucana) en de kamerden (Araucaria
heterophylla). Araucaria is een geslacht
van groenblijvende coniferen. Er komen
nog 19 soorten van dit geslacht voor. Deze
hebben een zeer groot verspreidingsgebied
dat onder andere bestaat uit NieuwCaledonië, Norfolk, het oosten van
Australië, Nieuw-Guinea, Argentinië, Chili
en zuidelijk Brazilië. De meeste huidige
standplaatsen zijn restanten van een veel
groter verspreidingsgebied. Ze groeien van
nature in streken met arme bodem en een
warm klimaat. Het zijn levende fossielen uit
het vroege Jura (200 tot 145 miljoen jaar
geleden) in Zuid-Amerika. Dat was de tijd
van de dinosauriërs. Grassen, bloemplanten
en bomen met bladeren bestonden toen
nog niet. Er waren alleen mossen, varens,
paardenstaarten en de eerste naaldbomen.
8
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Bij nummer 624 en 625 staan twee
fraaie, oude beuken uit 1905, met een
omvang van 2.5 meter.
10

Een van de mooiste tuinen op deze
route vindt u bij Aalsmeerderdijk 640/hoek
Verremeerweg. Het is een statig boerenerf
met een goed bewaard gebleven bomen
bestand. De eerste boerderij op deze
plek werd in 1860 betrokken. Het huidige
landhuisachtige gebouw met erfbeplanting
werd in 1901 aangelegd. De boerderij heet
Segrina hoeve.
Er staan diverse monumentale en bij
zondere bomen op het erf. De rode beuk
(3.7m), ginkgo of Japanse tempelboom
(3.4m) en de gewone beuk (3.2m) lijken,
gezien hun omvang, te dateren uit de tijd
van de oorspronkelijke boerderij. Van de
beide Robinia’s (3m en 2m), de treures (op
borst hoogte 2m, maar op kniehoogte meer
dan 4m), de Oostenrijkse den (2.2m) en de
paardenkastanje (2.8m) op de dijkhelling
lijken van 1901 te zijn. De walnoot en de
grootbloemige Magnolia zijn waarschijnlijk
nog jonger.
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Sla rechtsaf de Bennebroekerweg in.
Bewonder na 50 meter links bij nummer 10
de fraai gedraaide stam van de paarden
kastanje uit 1920, en de es van 2.2 meter
omvang. In het voorjaar kunt u niet voorbij
gaan aan de prachtige, kleurrijke bloei van
deze tuin vol azalea’s (uit 1950) die u voor
al in mei moet gaan zien.
Rode beuk, Segrina hoeve

Treures, Segrina hoeve

Ga verder op de Bennebroekerweg en
neem na 500 meter de 2e weg rechts,
de Drakenstraat.
14

Voor de school links vindt u 7 grote
haagbeuken (dikste 1.98 m) en een ge
wone es van 2.98 meter. Let op de steil
omhooggaande takken die zo typerend zijn
voor de haagbeuk.

Oostenrijkse den, Segrina hoeve

Op de hoek Schouwstraat bij Aalsmeer
derdijk 677 staat een eeuwoude plataan
van 3.3 meter.
11

Twee rode beuken met een omvang
van 2.84 meter vragen uw aandacht bij
de hoek Bennebroekerweg/Aalsmeerderijk
686. Het huis dateert van 1921. Toen ston
den de beuken er al, dus zijn ze ruim 100
jaar oud.
12
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Blijf de Leimuiderdijk volgen tot u
in Burgerveen aankomt. Ga bij de
kruising met de Venneperweg rechtsaf
en na 250 meter de 2e weg rechts.
Dit is de Aalsmeerderweg. Fiets 1.7
kilometer door tot nummer 883, de
boerderij ´Hoop doet de landman
leven´.

Op de kruising Drakenstraat/Blauwe
Beugelstraat tegenover de essen staat een
zomereik van 1.81 meter.
15

We keren terug naar de Bennebroeker
weg en gaan op die weg nog 80 meter
terug. Sla de Rijshoornstraat in. Volg
die 600 meter tot u linksaf de Kleine
Poellaan in kunt.

20

Deze boerderij is omstreeks 1916
gebouwd op de plek waar in 1853 een
eerste boerderij kwam. Rond 1966 is de
boerderij verbouwd en gemoderniseerd
tot woonboerderij met behoud van de
uiterlijke kenmerken. Daarbij horen de
geteerde houten wanden van de schuren,
fraaie luiken en de levensboom boven
de voordeur. De fraaie beuk aan de weg
(3.49m omtrek) dateert uit de tijd van de
oorspronkelijke boerderij. De 2 zomereiken
(dikste 2.17m) die ook deel uitmaken van
de oprijlaan, zijn ruim honderd jaar oud.
Rechts naast de boerderij ligt een fraaie,
goed onderhouden hoogstamboomgaard
met appel- en perenbomen, pruimen en
kersen. De rassen zijn niet meer bekend.
In de boomgaard lopen vaak ezels en
Lakenvelder koeien.

Na 350 meter op kruising de Grote
Poellaan staan twee stokoude beuken van
3.05 meter en 3.40 meter in omvang. Deze
zijn tussen de 125 en 150 jaar oud.
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Op Grote Poellaan nummer 23 staat
u voor een oprijlaan met essen richting
een mooie, monumentale boerderij. Ze zijn
zo’n 80 jaar oud en variëren tussen de
2.5 meter en 2.8 meter in omtrek. Op het
terrein ziet u ook een mooie schietwilg van
3.00 meter omvang.
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Tegenover de oprijlaan kunt u omhoog
naar de Leimuiderdijk. We gaan daar
rechtsaf richting Burgerveen. U rijdt
daar op de dijk met aan de rechterkant
een stukje oud veenland, waarin de
Ringdijk en de Ringvaart ooit zijn
aangelegd. Aan de linkerkant heeft u
een mooi uitzicht op de Westeinder
Plassen en de veeneilandjes met riet.
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Na 1.2 kilometer vindt u bij nummer
196 een treurwilg van meer dan 3 meter
omtrek, een zomerlinde (2.5m) en een
paardenkastanje (2.5m) uit 1928.
19

Huisnummer 215 herbergt een mooie
combinatie van 7 knotwilgen (dikste 3m),
beuken (dikste 2.5m) en tamme kastanje
(2.3m) onder aan de dijk. Erf niet betreden
a.u.b.

Na 1250 meter kruist de Aalsmeerder
weg de Bennebroekerweg. Sla linksaf
en ga 250 meter verder rechtsaf de
Kornetlaan in.
6
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wilgen, grauwe abelen (3m omvang) en
5 Hollandse iepen van 2 meter omvang.
Het bosje is ongeveer 60 jaar oud.
25

De Jacobahoeve op nummer 655 is
naar een Zuid-Hollands model gebouwd
in 1857. Er staat een aantal paarden
kastanjes uit 1857 en van later datum;
ze variëren in dikte van 2.8 tot 3.3 meter.

Langs de sportvelden staan 30 pla
tanen en 4 essen van zo’n 80 jaar oud.
Rond de sportvelden en de schaatsbaan
ligt het Wandelbos Rijsenhout (een wan
deloptie van bijna een kilometer). Er staan
geen monumentale bomen, maar wel een
indrukwekkend Lianenbos gevormd door
een Clematis.
21
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De eerste boerderij links na de Genie
dijk (Aalsmeerderweg 617) is boerderij
Bouwlust. Voor het huis vallen twee mo
numentale rode beuken op van 3 en 3.2
meter omvang. Ook staan er 4 paarden
kastanjes (2.5-2.9m omtrek) uit 1905. Het
huidige gebouw is het 4e op deze plek na
3 noodlottige branden in 1884, 1904 en
1934.

Volg de Kornetlaan (die een knik
maakt) terug naar de Aalsmeerderweg
en sla linksaf.
22

Meteen op de hoek links van de
Kormetlaan/Aalsmeerderweg 778 staat de
Anna’s Hoeve. De paardenkastanjes ervoor
zijn uit 1880-1890 en variëren in dikte
tussen de 2.6 en 3.2 meter.
23

Op Aalsmeerderweg 743 staan twee
zomerlindes van 2.4 en 2.5 meter. Zij
staan op de plek voor de oorspronkelijke
boerderij die inmiddels weg is.
27
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400 meter verder begint rechts het
weggetje ‘Den Adelszwet’ met een mooie
rij knotwilgen van om en nabij 3 meter
omvang elk. Dit weggetje van omstreeks
400 meter eindigt in een bosje met grote

7

De volgende stop is bij Aalsmeerder
weg 577. In dit stuk van de polder is
veel aan het veranderen met wegen
en de aanleg van een groot kantorenen overslagpark. Bij deze boerderij is
een bomenelement bewaard gebleven
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dat bijna overal elders in de polder is
verdwenen. Ver in het land, met 550 meter
midden in het perceel achter de boerderij,
staat een eenzame Canadese populier. U
kunt deze vanaf het nieuwe viaduct over
de Aalsmeerderweg goed zien. Dit is een
zogenaamde ‘500 el boom’. Zo’n boom stond
midden in een akker. De werkers konden daar
vroeger in de schaduw van de boom de lunch
opeten die de meid of de vrouw des huizes
bracht. Door de mechanisatie en het gebruik
van tractoren is deze traditie verloren gegaan
en zijn de meeste ‘500 el-bomen’ geruimd.
In de Haarlemmermeer zijn er slechts twee
bewaard gebleven.

De boerderij staat 100 meter van de weg
af en heeft een fraaie oprijlaan met lindes.
Op het open veld naast de oprijlaan staat een
alleenstaande eik, die daar mooi uitkomt.
Zo’n 200 meter voorbij deze boerderij
komt u in een heel ander bomenlandschap.
De boomsoort die u daar massaal tegenkomt,
is de berk. Het hele landschap om Schiphol
heen wordt door deze berken gedomineerd.
De meeste bomen zijn minder dan 20 jaar
oud. Ze zijn gekozen als hoofdsoort in de
beplanting, omdat ze de minste ecologische
‘onrust’ geven: zo min mogelijk plek voor
vogels en insecten dus.
30
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Fiets door naar Aalsmeerderweg 549. De
tuin voor het huis wordt gedomineerd door
een monumentale plataan van 2.9 meter
van circa 70/80 jaar oud en een even oude
watercipres met een omvang van bijna 2.5
meter. De watercipres is een naaldboom
die zijn naalden verliest in de winter. Het
is ook een levend fossiel uit de tijd van de
dinosauriërs. De watercipres is halverwege de
vorige eeuw in een dal in China herontdekt.
De boom wordt de laatste tientallen jaren vrij
veel aangeplant, omdat hij een mooie vorm
heeft, vrij is van ziekten en zijn naalden voor
het afvallen rood worden.

U kunt een paar km lang van het
unieke berkenlandschap genieten door de
Aalsmeerderweg uit te rijden, die na 200
meter overgaat in de Folkstoneweg. Na 800
meter slaat u rechtsaf de Melbourneweg in
(600m) of na 1.5 kilometer de Anchorageweg
(nog 500 meter verder). In beide gevallen
komt u via de Fokkerweg van kantorenpark
Schipholrijk (respectievelijk na 1200 en
2000 meter) weer terug bij de N201.
31

Een kortere route naar ditzelfde punt
is door vanaf de eerste berken terug
te gaan naar de fietsbrug over de
N201 en dan linksaf de Kruisweg
Steek de futuristische fietsbrug over,
(parallelweg van de oude N201) te
over de N201. Stop na 450 meter bij een volgen tot ons startpunt, de brug van
fraaie boerderij op Aalsmeerderweg 564. Aalsmeerderbrug.
Mogelijk gemaakt door
de provincie Noord-Holland.
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