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Verwerving
Van de redactie

Halverwege maart hebben we wederom een
seringenakker nabij het Zwet kunne aankopen. Het
betreft een mooie akker, kadastraal groot 2420
vierkante meter waarvan netto te verpachten 1650
vierkante meter. De akker wordt leeg opgeleverd
en is inmiddels alweer voor de seringencultuur
verpacht aan een seringenkweker. Met name de
ligging aanpalend aan een moerasbos en een akker
die reeds ons eigendom zijn, maakt deze aankoop
extra waardevol. De financiering loopt via onze
eigen reserve voor cultuurakkers.

Aan de primaire doelstelling van de Stichting
om de afbrokkeling van het historisch
bovenlanden landschap tegen te gaan en
waar mogelijk het landschapprlijk karakter te
verbeteren hebben we, praktisch gesproken
voldaan. En het doet ons goed te constateren
dat deze ontwikkeling ook in tuinbouw
kringen niet onopgemerkt is gebleven.
De uitreiking van de D. Jongkind Mzn prijs
door de KMTP op 29 maart tijdens de
jaarvergadering aan de voorzitter van onze
Stichting mag dan ook gezien worden als een
erkenning cq waardering voor ons werk als
stichting ook in het belang van de tuinbouw.
Voor ons is het belangrijk dat we
gezamenlijk bezig zijn geweest, met alle
betrokken partijen, om het landschap te
behouden.
Nog heeft het algemeen belang het niet
definitief gewonnen van de individuele
posities, maar we zijn wel goed op weg. En
het was niet altijd gemakkelijk, er was veel
tegenwind. Denk maar eens aan:
 de 1000 blokhutten
 diverse illegale arken
 project ontwikkelaars
Gelukkig lijkt er nu iets te veranderen.

Akker bij het grote Zwet

Voor alle Aalsmeerders is nu de weg vrij om
massaal donateur te worden tegen de prijs
van €15,- per jaar.
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Noord Nederland zullen terechtkomen. Eerst zal
echter ons huis moeten worden verkocht. Zodra dat
is geschiedt zullen wij vertrekken.
Ik zoek derhalve een opvolger die met
enthousiasme zich wil inzetten om de cultuur en
natuur van het Westeinder- en Oosteinder
plassengebied te bewaren voor de toekomst.
Voor nadere inlichtingen kunt u uiteraard met mij
contact opnemen.
Koos Luurs 06-51082342

Werk in uitvoering
Voor de oeverbescherming met een lengte van 150
meter rondom ‘de oude dijk’ nabij het Torregat
zijn bij Rijnland de nodige vergunningen
aangevraagd. Ook hebben we een beroep gedaan
op een bijdrage uit de pot natuurvriendelijke
oevers van Rijnland. In de voorbereiding hebben
we met de betrokken ambtenaar een bezoek
gebracht aan dit stukje Westeinderdijk en die was
zeer positief over onze aanvragen. Bij inschrijving
is het werk gegund aan de firma de Groot die
veruit de laagste inschrijver was en aan de gang
kan als op onze aanvragen positief is gereageerd.

Boomplantdag

Van de secretaris
Alweer 5 jaar geleden is het dat Nico Borgman mij
benaderde voor de functie van Secretaris van
Stichting de Bovenlanden, omdat de toenmalige
secretaris Ad Goedbloed had besloten afscheid te
nemen. Zoals u weet heb ik destijds ja gezegd en
daarvan heb ik geen moment spijt gehad.
De tijd is voorbijgevlogen. Met veel plezier heb ik
bijgedragen aan de instandhouding van de cultuur
en natuur in het Westeinder- en Oosteindergebied.
En daar waar cultuur en natuur worden beschermd
en gekoesterd, daar profiteert de recreatie. Want
wat is mooier dan rondvaren in de betreffende
gebieden met afwisselend prachtige stukken
natuur, gecultiveerde seringenakkers en ook
regelmatig keurig verzorgde recreatiepercelen.
De stemming en samenwerking binnen het DB
waren steeds prima en in de tijd dat ik
gefunctioneerd heb is in totaal ruim 400 are natuur
en 208 are cultuur verworven.
Hoewel ik graag meer had gezien toch een aardige
hoeveelheid.Met het AB heb ik ook steeds goed
kunnen samenwerken. De kennis en kunde van de
diverse AB leden, zo anders dan mijn
automatiseringsachtergrond, was een verrijking en
ik zal zeker die wereld missen.
Mijn kennis van het Bovenlanden gebied is zeer
toegenomen, hoewel ik mij nog steeds niet een
deskundige durf te noemen. Jammer dat ik mijn
kennis niet nog meer kan uitbreiden en ook
jammer dat ik ga stoppen.
Soms echter gelden echter andere prioriteiten.
Mijn vrouw en ik hebben besloten om het
Aalsmeerse te verruilen voor een woongebied waar
meer rust is dan in het drukke westelijke
randstadgebied. Waarschijnlijk is, dat wij ergens in
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Vorig jaar heeft de Stichting de Bovenlanden een
aantal percelen grond aangekocht in de buurt van
de Pontweg achter de voormalige veiling
Bloemenlust. Een deel hiervan bestaat uit een
voormalige seringenakker. De door de stichting
benaderde kwekers hadden geen interesse om deze
verwaarloosde akker te huren. Daarom is besloten
om deze akker om te vormen naar natuur.
Hiertoe is de afgelopen maanden een lage,
milieuvriendelijke beschoeing aangelegd rond deze
akker. Op 19 april wordt deze akker beplant met
een aantal boomsoorten die kenmerkend te noemen
zijn voor dit gebied. De totale te beplanten
oppervlakte bedraagt 3000 vierkante meter. In
totaal zullen deze dag 2200 bomen worden
geplant. Hiervoor zijn veel handen nodig.
Vrijwilligers die hier aan mee willen helpen zijn
hierbij van harte uitgenodigd. Geinteresseerden
kunnen zich aanmelden via de website van de
stichting of telefonisch bij Cees Tas 0297 327577
of Anton de Boer 0297 320713.
De dag begint om 09.00 uur. De officiele start zal
plaatsvinden door het het planten van de eerste
boom door Burgemeester Litjens. We verwachten
in de loop van de middag af te ronden.

Voormalige seringenakker achter Bloemenlust

Investeringsoverzicht 1994 – Januari 2008 (Aankoop en inrichting)
Lokatie
1A

Recreatie steunpunt Oost

180.815

1B

Oosteinderpoel, seringenakkers

137.103

2

Bloemenlust

3

Jellie, natuurgebied en seringenakkers

5

Pomona, natuur en seringenakkers

31.582

7

Vincent van der Ende

12.005

12A

Topsvoort, natuur

52.830

12

Grote Brug, natuur en seringenakkers

90.230

13

’t Zwet, natuur en seringenakkers

90.690

15

De Reizen, natuur en seringenakkers

16

Hoge Dijk, seringenakkers

17

Reigersbos, natuur

18

Matjesbos, natuur en water
Inclusief Bos van Lubberden

19

Westeinder, seringenakkers middengebied

97.951
290.002

134.692
56.024
217.210
33.330

292.955
€ 1.637.419

Subsidie verstrekkers
Provincie Noord Holland via FINH fonds en openlucht recreatie

36.8%

Gemeente Amsterdam Bijdrage in kader van Vietnamweide ruil

17.4%

Gemeente Aalsmeer

10.0%

Ministerie van Landbouw Groene Hart regelingen en structuurversterking

10.0%

Stiching Mainport en Groen

13.7%

Hagelunie, DINAMO fonds, Staatsbosbeheer, RABO bank, Particulieren

7.5%

Eigen financiering

4.4%
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Ter informatie hierbij een overzicht van bestuurleden Stichting de Bovenlanden
H.M. (Hans) Alderden
Namens St Oud Aalsmeer

Uiterweg 32

1431AN Aalsmeer

M.H. (Marco) Alderden
Namens trekheester werkgroep

Oosteinderweg 159

1432AJ Aalsmeer

A.M. (Anton) de Boer
Namens begunstigers

Uiterweg 73 WS3

1431AB Aalsmeer

N. Nico Borgman
Uit begunstigers Voorzitter

Uiterweg 185

1431AE Aalsmeer

P. (Piet) Harting
Namens begunstigers

Uiterweg 123

1431AD Aalsmeer

J.S. (Koos) Luurs
Uit begunstigers Secretaris

Vuurdoornstraat 7

1431RM Aalsmeer

K. (Klaas) Joren
Namens trekheester werkgroep

Uiterweg 336

1431AX Aalsmeer

C. (Cees) Tas
Namens WLTO

Uiterweg 27 WS13

1431AA Aalsmeer

J. (Jannie) Oosterloo-Hartsuiker
Uit begunstigers

Ijsvogelstraat 36

1431VS Aalsmeer

B.J. (Barend) Wegman
Uit begunstigers Penningmeester

Hornweg 123

1432GG Aalsmeer
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Uitgave Stichting de Bovenlanden
Aalsmeer Oplage 450 stuks
Redactie:
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Foto’s: Stichting de Bovenlanden,
Postadres: Postbus 356
1430 AJ Aalsmeer
Tel 06-51082342
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internetwww.bovenlandenaalsmeer.nl
bank: 3001.50.423

Foto: Zwetakker met naastgelegen bos (Jan 2008)
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Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72,
Aalsmeer

