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Het feit dat de aankoopprijs buiten de
pachtberekening wordt gehouden, deze is
immers betaald door de Provincie, betekent
dat de kweker slechts ongeveer de helft van
de economische pachtprijs hoeft te betalen.
Op die manier komen wij de tuinbouw
tegemoet voor het medebeheren van de
bovenlanden.

De tuinbouwakkers in de bovenlanden zijn
een geïntegreerd onderdeel van het
landschap. Er is ons dus alles aan gelegen
om deze akkers te beschermen en te
behouden. Ons beleid is er dan ook op
gericht om alle vrijkomende akkers aan te
kopen en weer te verpachten aan kwekers.
De Provincie heeft destijds gelden ter
beschikking gesteld uit het FINH-fonds om
een start te maken met deze zogenaamde
grondbank. Dit bedrag is inmiddels geheel
opgebruikt door de aankoop van ongeveer 20
akkers. Als we door willen gaan, en dat is
nodig om het evenwicht in het gebied veilig
te stellen, moeten we omzien naar andere
sponsoren. De cultuurakkers in de
bovenlanden zijn de bakermat van de
tuinbouw. Daar en boven is het historisch
een belangrijk gebied en ons inziens is er alle
aanleiding hier te spreken van een cultureel
erfgoed. Op die manier willen wij de
financiering van de seringenakkers weer op
de rol krijgen. De pachtopbrengst wordt door
ons jaarlijks in een reservefonds gestopt,
waaruit het onderhoud, zoals opnieuw
schoeien, moet worden betaald. In de
praktijk blijkt dit net aan te lukken. Met
andere worden, deze reserve moeten we op
peil houden en daar mogen we, onder andere
door inflatie, niet op interen. Voor 2009
wordt daarom op de pachtprijzen weer de
officiële inflatie correctie toegepast. Voor de
afgelopen 3 jaar komt dat neer op een
pachtprijs verhoging van 3 cent per vierkante
meter tot 63 eurocent per vierkante meter.

Nico Borgman

Mutatie Algemeen Bestuur
De vertegenwoordiger van het Landschap NoordHolland in ons Algemeen Bestuur, Rein Leguit
heeft als gevolg van een reorganisatie bij het
Landschap zijn bestuursfunctie opgezegd. Jammer,
want wij hebbeb in de afgelopen jaren dankbaar
gebruik gemaakt van zijn grote kennis op het
gebied van de fauna in ons plassengebied. Zijn
plaats wordt per direct overgenomen door Peter de
Jong, voor ons geen onbekende. Peter, van harte
welkom, wij willen graag onze goede relatie met
het Landschap via een zetel in ons bestuur
continueren.

1

cultuurakkers. Voor het bos kunnen we gebruik
maken van een bijdrage van het Dinamofonds van
€ 10.000,-. Al meerdere malen heeft het
Dinamofonds ons in het verleden gesteund bij
natuur aankopen. Ook de opbrengst van de
sponsorloop die gehouden is ter gelegenheid van
de opening van Catinka’s Klassieke Homeopathie
van € 685,- wordt voor de financiering van het bos
gebruikt.

Verwerving
Op de laatste vergadering van het Algemeen
Bestuur van 2008 zijn nog een paar belangrijke
besluiten genomen. Een daarvan was het besluit tot
aankoop van “de Boogerd van Kees Bij”. Een
perceel van ongeveer 1 hectare dat al op de
kadasterkaart van 1832 in precies dezelfde vorm
voorkomt. Dit geldt overigens voor veel akkers en
percelen. Een reden temeer om aan te dringen op
erkenning van de bovenlanden als cultureel
erfgoed. De naamsvermelding van “de Boogerd
van Kees Bij” op de kadasterkaarten van 1906
sterkt ons vermoeden dat er een geschiedenis bij
dit perceel moet zijn. Als u daarover iets meer kunt
vertellen dan horen we graag van u.
Het totaal is een prachtige combinatie van cultuur
en natuur. Het zijn een paar seringenakkers die
geheel zijn omgeven door een strook bos. Liggend
aan de grote poel is het een belangrijk onderdeel
van het landschap.

Sponsorloop Catinka’s Klassieke Homeopathie

De laatste € 2.000,- komt vanuit het legaat van
Ald Heren. We zijn alle fondsverstrekkers
bijzonder erkentelijk. Het geeft ons de
mogelijkheid weer een bijzonder gebied toe te
voegen aan de Bovenlanden

De Boogerd van Kees Bij vanuit de lucht. Drie
seringenakkers omgeven door bos (Google Earth)

Het is verheugend dat de eigenaars, de familie
Maarse, de voorkeur hebben gegeven aan de
Stichting boven verkoop ten behoeve van
recreatief gebruik. Deze voorkeurs behandeling
zouden we meer moeten krijgen. De akkers
worden voorlopig gefinancierd uit onze
cultuurreserve. We proberen een bijdrage hiervoor
te verkrijgen uit het RABO-fonds en het
Schipholfonds. Dit omdat we het cultuurfonds
geheel nodig hebben voor het onderhoud van de

De seringenakker en omringend bos van de
Boogerd in najaarstooi.
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anders begin 2009 door de firma’s De Groot en
Cees Otto.

Schenking
In 2006 hebben we van scheepswerf de Vries bijna
anderhalve hectare moeras in de Reizen
aangekocht. In de volksmond ook wel het uilenbos
genoemd. Recent heeft de directie ons nog een
drietal percelen, aansluitend aan het al eerder
verworven gebied, aangeboden. Het betreft 17000
vierkante meter voormalig water met een paar
strookjes natuur. Daar het geheel prachtig aansluit
bij het bestaande gebied hebben wij dit genereuze
aanbod graag aanvaard. Bovendien kunnen
meerdere delen van het nieuwe gebied gebruikt
worden met een ruil met de buren. Hierdoor
ontstaat een meer aaneengesloten gebied . We zijn
scheepswerf de Vries erkentelijk voor deze geste.

Projecten in uitvoering
Bloemenlust
Een dezer dagen is de laatste hand gelegd aan de
inrichting van het terrein achter Bloemenlust.
Achter de vernieuwde vooroevers heeft Cees Otto
riet gestort dat is afgemaaid in de Oosteinderpoel.
Gelet op onze ervaring met het poten van
rietplantjes in het Reigersbos is het haast niet te
geloven dat al na een week of vier op meerdere
plaatsen jonge rietplantjes boven water kwamen.
Een prachtig resultaat en zeker voor herhaling
vatbaar. De financiering van de inrichtingskosten
van € 69.000,- heeft de Stichting Mainport-Groen
geheel voor haar rekening genomen.

Onderhoud
Bij een aantal seringenakkers is inmiddels een deel
van de beschoeiing dringend aan vervanging toe.

Riet achter schoeing bij Boemenlust
Jellies Bos
De inrichting van Jellies Bos, inclusief het perceel
van de Hoop, is halverwege gevorderd. Nog deze
maand zal het werk worden afgerond. De kosten
bedragen ongeveer € 40.000,- en ook dit werk
wordt gefinancierd door de Stichting MainportGroen

Schoeiing in slechte staat

Er zijn een drietal akkers die daarvoor in
aanmerking komen:
 De lange akker in het middengebied
 Akker achter van der Schilden in oost
 Akker van voorheen firma Weij in oost
In totaal praten we dan over 400 meter schoeiing.
Hiermee is inclusief BTW ongeveer € 60.000,gemoeid. We financieren dit uit onze eigen cultuur
reserve. De schoeiing wordt gemaakt van
Platoplanken 32mm dik met Plato klampen. Onder
water wordt gewerkt met naaldhout. Er worden 4
meter lange hardhouten palen gebruikt met FSC
keur. Uitvoering zo mogelijk nog in 2008 of

De Bosuil (Strix aluco) door Jacob van ‘t Hof
Al in het prille bestaan van het IVN afdeling
Aalsmeer is de vogelwerkgroep opgericht.
In de winter van 1983 - 1984 hebben wij als
werkgroep verschillende soorten nestkasten
gemaakt. Dit van duurzaam hout beschikbaar
gesteld door de firma Carpentier. De verf was ons
gegeven door schildersbedrijf Verhoek. Zo maakte
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de werkgroep ook twee uilenkasten.
Daarvan kwam één te hangen in het moerasbos van
Carpentier en één op Topsvoort
Toen nog eigendom van N. Borgman. Thans van
de stichting De Bovenlanden
Al in 1988 zagen leden van de vogelwerkgroep;
Maarten van de Stroom en Gerard Bodé bij
controleren van de nestkasten op Topsvoort drie
jonge uilen. De jaren daarop broedde de Bosuil
met regelmaat in de uilenkast.

het algemeen. Bekende uitspraken zijn: zo wijs als
een uil maar zo dom als een uilskuiken. Waar die
wijsheid voor staat? Maar zo dom als een
uilskuiken is te verklaren. Jonge uilen kunnen niet
vliegen als die uit de kast komen. Zij fladderen
naar beneden en klimmen dan zo snel als dat
mogelijk is in stuik of boom. Soms open en bloot
voor mens en vijand. Dus als er gevaar is kunnen
zij niet vluchten. Dit soms enkele dagen lang niet.
In dit stadium spreken wij van takkelingen en komt
dat voor ons mensen dan dom over.
vr. gr. Jacob van 't Hof

Voordat de Bosuil in de uilenkast broeden was de
kast eerst bewoond door Kauwtjes.
En als de bosuil uitgebroed is gaat meestal de
Holenduif in de kast broeden. En ook de Torenvalk
heeft één keer in de uilenkast jongen groot
gebracht.
Op een gegeven moment raakte de kast toch wat in
verval. Eerst was het dak (deksel) van de kast
gewaaid. En nog dezelfde winter stormde de
uilenkast in zijn geheel naar beneden.
Toen heb ik in opdracht van de heer Borgman een
nieuwe uilenkast gemaakt en opgehangen.
Het broed resultaat van de Bosuil is daarna
onopvallend geweest. Telkens bleek bij controle
dat de bosuil gebruik maakt van de kast maar werd
er geen jongen waargenomen.

De redactie wenst bestuur. relaties en
vrienden van de Bovenlanden prettige
feestdagen en een groen nieuwjaar.

Tot aan dit voorjaar. Eenmaal per jaar ga ik
vergezeld met een derde naar o.a Topsvoort de
uilenkas controleren. Nu vloog op het laatste
moment een Bosuil uit de kast. Dus de conclusie
was dat er eieren op uitkomen staan en/of er net
geboren jongen in de kast aanwezig zou zijn. Want
rond dat moment is de broeddrift het grootst bij
vogels. En inderdaad lagen er twee op uitkomen
eieren in de kast. Veertien dagen later ben ik met
mijn schoonzoon wederom naar Topsvoort
geweest. Helaas zag ik er geen jongen. Misschien
al snel doodgegaan? Misschien niet goed gekeken?
Dat laatste kan heel goed. Bij onraad kruipen de
jonge direct tegen de wand aan. Daar het lastig is
om bovenaan de trap staande het deksel te openen
en goed in de kast te kijken.
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Nu nog een leuk weetje, Wij mensen geven vaak
en al makkelijk menselijke eigenschappen aan
dieren. Zo ook aan vogels, in dit geval aan uilen in
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