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De Hoge Dijk weer vrij toegankelijk 

 

Beste mensen, 

 

Veel gebruikers van de Hoge Dijk willen de Hoge Dijk tussen de Machineweg en 

Aalsmeerderweg weer vrij toegankelijk hebben voor ten minste voetgangers. 

 

Daarom is een groep gebruikers van de Hoge Dijk gestart met het verzamelen van onder 

andere getuigen verklaringen. Met voldoende getuigenverklaringen is de gemeente bevoegd 

de hekken weg te laten halen. 

 

Daarom vragen we ook u om de getuigenverklaring in te vullen en (Belangrijk!) te 

ondertekenen. Na het ondertekenen kan de verklaring worden gescand en gemaild naar 

info@hogedijkopen.nl of worden ingeleverd bij Autobedrijf JC Baarse, Oosteinderweg 222 of 

op Oosteinderweg 140. 

 

Invullen moet zo nauwkeurig mogelijk gebeuren, dus graag de jaartallen duidelijk aangeven 

en 1 verklaring per persoon invullen. Heeft u meerdere verklaringen nodig, dan is deze te 

downloaden vanaf https://www.hogedijkopen.nl/verklaring.pdf (Scan hiervoor 

onderstaande QR code) of gratis af te halen bij Autobedrijf Baarse. 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Werkgroep HogeDijkOpen 

https://www.hogedijkopen.nl  
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De Hoge Dijk weer vrij toegankelijk 

Getuigenverklaring 

Naam en voorletters [Dhr | Mevr]  

Postcode 

Straat en Huisnummer 

E-mail 

Geboorteplaats:________________  Geboortedatum: ____-____-____ 

 

De gemeente is bevoegd om de hekken op de Hoge Dijk ** weg te laten halen, als uit 

verklaringen van gebruikers valt op te maken dat het pad over de Hoge Dijk al 30 jaar lang 

voor iedereen vrij toegankelijk is.  

** Stand 10-09-2022: Er staan hekken op de Hogedijk, ter hoogte van (Zie 

https://kadastralekaart.com/) 

Hoge Dijk westzijde: 

- Aalsmeerderweg 11b/13: Perceel 5930(AMR03-B-5930), op de grens met perceel 
5931(AMR03-B-5931) 

tot en met 

- Aalsmeerderweg 41: Perceel 4294(AMR03-B-4294), op de grens met perceel 
6542(AMR03-B-6542) 

Hoge Dijk oostzijde: 

- Aalsmeerderweg 103/105: Perceel 6680((AMR03-B-6680), op de grens met perceel 
4411(AMR03-B-4411) 

- Aalsmeerderweg 131/Oosteinderweg 188: Perceel 10286(AMR03-B-10286), op de 
grens met perceel 9532(AMR03-B-9532) 

De volgende vragen gaan over uw gebruik van het pad over de Hoge Dijk, tussen de 

Machineweg en de Aalsmeerderweg (hierna: het Pad). 

 

A Sinds welk kalenderjaar gebruikt(e) u het Pad: 

 

 

 

B Waarvoor gebruikt(e) u het Pad: 
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C Hoe vaak gebruikt(e) u het Pad:  

 

 

 

 

D Hebben eigenaren de doorgang voor wandelaars en/of fietsers ooit eerder 

belemmerd? Zo ja, wanneer en hoe lang?  

 

 

 

 

E Heeft u ter hoogte van de thans afgesloten percelen** ooit eerder borden 

eigen weg, eigen terrein of dergelijke gezien?  

 

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld: 

Datum Plaats Handtekening 

> > > 

 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar info@hogedijkopen.nl . 

U kunt het ook (laten) bezorgen aan de Oosteinderweg 140, 1432 AP Aalsmeer.  

Wij houden u op de hoogte op uw e-mailadres. 

PS Mocht u in het bezit zijn van oudere, gedateerde foto’s/filmpjes en 

boekjes/documenten ter illustratie van het gebruik door wandelaars/fietsers, laat u ons dat 

vooral weten! Eventuele extra toevoegingen kunt u op een extra blad toevoegen. 
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