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Uitnodiging voor begunstigers en sponsors
Voor de jaarlijkse vaartocht op
Vrijdag 15 augustus 2008 van 19.00 uur tot plus minus 22.00 uur







Vertrek om 19.00 uur vanaf het Zorgcentrum met de MPS Koningin Juliana. Het maximaal
aantal deelnemers is 125 en vol is vol.
De tocht voert dit jaar over de Westeinderplassen langs het baggerdepot bij het Reigersbos
naar de Rietlanden bij Leimuiden en weer terug.
Om Circa 22.00 uur meren we weer af bij het Zorgcentrum.
U kunt de aanlegplaats van de boot bereiken over het paadje dat vanaf de Kanaalstraat tussen
de huisnummers 53 en 55 naar het terrein van het zorgcentrum loopt.
Parkeergelegenheid is er op vrijdagavond voldoende op het Praamplein
Aanmelding vooraf is beslist noodzakelijk. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van
onderstaand formulier. Dit kunt u opsturen of inleveren bij een van de inleveradressen.

Aanmeldings formulier voor de vaartocht op vrijdag 15 augustus van 19.00 – 22.00 uur
Dit formulier voor 1 augustus aanstaande sturen aan : Stichting de Bovenlanden
Postbus 356
1430 AJ Aalmeer
Of inleveren bij Uiterweg 185 of Kudelstaartseweg 252
of e-mail info@bovenlandenaalsmeer.nl
Naam: …………………………………………………
Adres …………………………………………….........
Woonplaats en Postcode………………………….......
Geeft zich op voor de vaartocht met …..personen (maximaal 2)
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enige uitspoeling ontstaan door het scheuren van
het doek achter de palenrij. Een dezer dagen zal dit
worden hersteld door een strook nieuw en
zwaarder doek aan te brengen. Ons voorstel aan
Rijnland om direct achter de palenrij een laag vette
klei aan te brengen viel niet in goede aarde.
Hoewel dit bij de eerste fase door de gemeente wel
is aangebracht en ogenschijnlijk goed functioneert,
denkt men er bij Rijnland nu kennelijk anders
over.

Westeinderdijk
Al eerder berichtten wij u over de aankoop van een
stuk Westeinderdijk van 80 meter lengte tussen het
Vossegat en de Grote Brug. Inmiddels is het ons
gelukt voor de te maken vooroever een bijdrage
toegezegd te krijgen van Rijnland van 75% van de
te maken kosten. De aanvragen om een
keurvergunning en een bijdrage hebben veel tijd
gevraagd, maar zijn gelukkig positief afgewikkeld
en nu kunnen we aan de slag. De firma de Groot
waterbouwwerken was de laagste inschrijver en
heeft het werk gegund gekregen. In augustus zal
het werk worden uitgevoerd.

Reigersbos baggerstort

Bloemenlust
De inrichtingswerkzaamheden waaronder het
maken van een lage beschoeiing rondom de twee
voormalige seringenakkers achter Bloemenlust zijn
weer hervat. In verband met een discussie met de
Stichting Mainport en Groen over de hoogte van
de bijdrage in de kosten hebben we in april het
werk moeten stilleggen. Veelvuldig overleg met M
& G heeft tot een aanvaardbare oplossing geleid en
het groene licht is nu gegeven tot het afmaken van
het werk wat door de firma Otto wordt uitgevoerd.
De oude Westeinderdijk

Baggerdepot Reigersbos
Het opvullen van ons baggerdepot bij het
Reigersbos tot net onder de waterlijn gaat nog
steeds door. De 10.000 kubieke meter die
Baggerbedrijf Otto erin gebracht heeft is nog lang
niet voldoende. Het is dus nodig dat we de
vergunning van Rijnland laten aanpassen naar de
verwachte einddatum van 2010. Daarna kunnen we
de rietplant wat grootschaliger gaan aanpakken. De
eerste planten zijn goed aangeslagen onder de
netten die vraat moeten voorkomen. Er is wel
De schoeiing kan nu afgemaakt worden
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Verslag van de Jaarvergadering
Vandalisme Steunpunt Oost
Op een redelijk bezochte jaarvergadering in mei
zijn de jaarverslagen over 2007 besproken en
goedgekeurd. De financiële positie van de
Stichting is zonder meer goed te noemen en vooral
de opbouw van de diverse voorzieningen geven het
vertrouwen dat de doelgerichte activiteiten ook in
de toekomst gewaarborgd zijn.
Waardering was er ook voor het heldere verslag
van de secretaris met een opsomming van alle
activiteiten in 2007. Het aangekondigde vertrek
van de secretaris in verband met een verhuizing
naar het Noorden des lands werd dan ook
algemeen betreurd. Jannie Oosterloo werd als
vertegenwoordiger van de donateurs herkozen
evenals John Beintema en Marco Alderden die elk
weer door hun eigen organisatie opnieuw zijn
voorgedragen. Na de pauze hield ons oudbestuurslid Jelle Harder de aandacht vast met zijn
interessant verhaal over de Ijsvogel. Vooral de zeer
bijzondere beelden in de film over het leven van
Ijsvogels in de Roer vielen zeer in de smaak. Naar
aanleiding van de getoonde broedplaatsen kwam
de vraag naar voren om ook op de
Westeinderplassen meer broedplaatsen voor
IJsvogels aan te leggen. Bijvoorbeeld in een dijkje
bij de Grote Brug zou het mogelijk moeten zijn.
Afgesproken is dat Jelle Harder nog eens terug
komt om met ons de mogelijkheden te
onderzoeken. Omstreeks 10 uur gingen de
bezoekers van de jaarvergadering voldaan
huiswaarts.

In het vroege voorjaar hebben we het recreatie
terrein weer gebruiksklaar gemaakt o.a. door het
opnieuw in te zaaien. Eind april lag alles klaar. In
mei werden we verrast door de diefstal van 22
hekken van de afrastering van het recreatie
steunpunt met de voormalige vuilnisbelt van de
gemeente. Een paar weken later waren de stalen
palen van dit hekwerk aan de beurt. In juli waren
we weer doelwit van vandalen. Er werd een
picknick tafel gesloopt. Van de zeven tafels die we
bij de inrichting van het terrein in 2002 geplaatst
hebben zijn er nu nog drie bruikbare over. Lange
tijd hebben we gehoopt dat we de daders nog wel
eens op het spoor zouden komen, al of niet door
medewerking van de politie. Op zo’n druk bezocht
terreintje moet toch vroeg of laat iemand wel eens
wat gezien hebben? Zo langzamerhand gaat bij ons
het licht uit. Het is gewoon praktisch niet meer
mogelijk de duizenden Euro’s schade op te
brengen. We zijn daarom genoodzaakt om ons te
beperken tot het aller-noodzakelijkste onderhoud,
zoals grasmaaien en vuilruimen. Voor de rest
wordt niets meer hersteld of vernieuwd. De pot
voor de recreatie is leeg en we kunnen dit beperkte
onderhoud nog een paar jaar volhouden en dan
moeten we het opgeven. Jammer, we waren vol
goede moed en het was voor veel recreatiegangers
een gewild plekje. Wellicht kan de gemeente deze
typische overheid taak weer van ons overnemen.
Wij vrijwilligers hebben ons aan dit deel van onze
doelstelling vertild. Wij kunnen onze energie beter
in onze hoofddoelstelling steken zoals de aankoop,
inrichting en beheer van natuurpercelen en behoud
van de seringenakkers. Dan hebben we onze
handen vol en daar leggen we veel meer eer mee
in.

IJsvogel

Vandalisme op het recreatie steunpunt
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Vacature Secretaris
Wie heeft zin en tijd om het stokje over te nemen
van onze huidige secretaris? Zoals al op de
jaarvergadering is meegedeeld gaan Koos en Gea
in de nabije toekomst verhuizen naar het Noorden
des lands en dat betekent dat Koos met zijn werk
voor de Stichting moet stoppen. Voor de opvolger
is er nog voldoende tijd om nog een poosje mee te
draaien met Koos en om goed ingewerkt te
worden. De secretaris verzorgt bij ons de
correspondentie, maakt afspraken, bereid de
vergadering van het Dagelijks Bestuur (eens per 14
dagen) en het Algemeen Bestuur voor, verzorgt de
uitnodigingen en verslagen, archiveert alle te
bewaren stukken en zorgt voor de adressering van
ons Bovenlanden Bulletin. Kortom hij of zij is de
spin in het web van onze organisatie. Het
tijdsbeslag is ongeveer 4 tot 10 uur per week,
veelal overdag, uiteraard is dit een variabel
gegeven. Min of meer regelmatig gaan we met het
DB of met belangrijke relaties het veld in of op het
water de praktijk onder ogen zien. Enige affiniteit
met natuur en milieu maakt het werk
aantrekkelijker. Het kan een zinvolle, resultaat
gerichte, vrijetijdsbesteding zijn, waar een kleine
onkostenvergoeding voor o.a. gebruik van de
telefoon tegenover staat. Als je zin hebt of wat
meer wil weten maak dan een afspraak met Koos.

---------------------------------------------Te Huur aangeboden
Per 1 januari 2009 een seringenakker genaamd
Dambon. Groot 1270 vierkante meter netto,
gelegen nabij het Zwet. Bent u geinteresseerd
neem dan even contact op met het secretariaat
-------------------------------------------------------------

Bij het steunpunt zijn na de hekken inmiddels ook
de palen ontvreemd

Colofon:
Uitgave Stichting de Bovenlanden
Aalsmeer Oplage 450 stuks
Redactie:
Nico Borgman, Anton de Boer

Ter Herinnering
Voorzover u uw donatie voor 2008 nog niet heeft
voldaan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te
doen. We hebben uw hulp hard nodig.

Foto’s: Stichting de Bovenlanden,
Postadres: Postbus 356
1430 AJ Aalsmeer

Wie van Aalsmeer houdt,
houdt van de Bovenlanden

Tel 06-51082342
e-mail Info@bovenlandenaalsmeer.n
internetwww.bovenlandenaalsmeer.nl
bank: 3001.50.423
Bezoekadres:
Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72,
Aalsmeer
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