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Uitnodiging

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
Algemene jaarvergadering
Locatie: ons kantoor op het terrein van
de jachthaven Dragt
Datum: 28 mei 2009
Tijd: 20.00

Jaarverslag 2008
Organisatie

U, als donateur bent van harte welkom op
28 mei om het jaarverslag over 2008 en de
plannen voor de toekomst met ons te
bespreken.

In 2008 de waren er in het algemeen bestuur de
volgende herbenoemingen:
- M.J. Alderden
Trekheesterwerkgroep
- J. Beintema
Stichting MEP
- Mevr. J. Oosterloo Donateurs

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen jaarstukken van
secretaris en penningmeester
4. Herbenoeming bestuursleden,
namens de Stichting Oud Aalsmeer
aftredend en herkiesbaar H.M.
Alderden. Namens de donateurs
aftredend en herkiesbaar A.M. de
Boer. In de vacature van Koos
Luurs, namens de donateurs,
stellen we voor A. Buijs en in de
vacature van R.Leguit namens de
Stichting Landschap Noord
Holland wordt P. de Jong
voorgedragen.
5. Afscheid Koos Luurs
6. Pauze
7. Lezing over Ransuilen door Bert
Jan Bol, coördinator werkgroep
Roofvogels en Uilen
Haarlemmermeer en omstreken.
8. Ruimte voor het stellen van vragen
en het naar voren brengen van
ideeën, wensen etc.
9. Sluiting

Verder werd tijdens het verslagjaar afscheid
genomen van de heer Rein Leguijt van Landschap
Noord-Holland, vanwege het aanvaarden van een
nieuwe functie binnen die organisatie. Hij is
opgevolgd door de heer Peter de Jong. Deze
verandering zal tijdens de jaarvergadering van
2009 formeel worden bekrachtigd.

Uitvoering projecten en beheer.


Reigersbos Fase II

Ook dit verslagjaar bleef het project Reigersbos
ons bezig houden.
De ark die geruime tijd lag aangemeerd en
waardoor het werk niet kon worden afgemaakt, is
in het eerste halfjaar van 2008 verwijderd. In het
verslagjaar is totaal 7.930 m2 bagger gestort. Er is
uitgebreid overleg geweest met het
Hoogheemraadschap Rijnland over de te kiezen
oplossing om uitspoeling van gestorte bagger te
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natuur is ontstaan. De bewoners van de Pontweg
zijn van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld
van deze activiteit. Er kon een nieuwe donateur
worden bijgeschreven.

voorkomen. Uiteindelijk is gekozen voor sterker
doek en dat is aangebracht. Op de plaatsen waar
vorig jaar riet is aangebracht met een beschermend
net groeit het riet naar tevredenheid. Een nieuwe
vergunning moest worden aangevraagd om voor
langere tijd bagger te mogen storten.
.
 Recreatie steunpunt Mr. Jac. Takkade (locatie
1A).



Het project Jellies bos liep enige vertraging op
waarbij in het verslagjaar 2008 het geheel niet kon
worden afgerond. Echter wij verwachten dat in
begin 2009 de werkzaamheden tot een einde
kunnen komen. Ook dit werk is gesubsidieerd door
Stichting Mainport en Groen.

Sinds de inrichting melden wij jaarlijks dat dit
recreatiesteunpunt een voortdurende zorg en
ergernis is. Het nieuwe hek dat in 2007 door de
gemeente is aangebracht leek een verbetering.
Echter in 2008 zijn er op enig moment 22
heksegmenten gestolen. Wij hebben aangifte
gedaan bij de politie, hoewel er weinig vertrouwen
is dat deze zaak wordt opgelost. Op basis hiervan
hebben wij wederom aangegeven dat dit soort
gebeurtenissen ons overstijgt. Wij hebben de
gemeente gevraagd om de verantwoordelijkheid
voor het beheer van het recreatiesteunpunt over te
nemen. In het verslagjaar zijn nog geen formele
toezeggingen gedaan, maar wij hebben goede hoop
dat de gemeente een belangrijke rol zal gaan
spelen.Verder bleek dit jaar dat de
grondboekhouding, opgeleverd in 2003, niet in
orde was. De provincie was tot die conclusie
gekomen naar aanleiding van de diverse rapporten.
Er waren onvoldoende documenten aanwezig om
te staven dat er voldoende grond was aangebracht.
Met name ADVIN BV heeft toen getracht middels
rapportages, opgesteld in overleg met alle
betrokkenen, aan te tonen dat een en ander toch
juist was uitgevoerd. Aan het einde van het
verslagjaar was nog niet duidelijk of de provincie
akkoord was gegaan met de rapportages.


Jellies Bos.



Eiland in de Westeinderdijksloot.

Het eiland in de Westeinderdijksloot, het laatste
deel van de Westeinderdijk, is van een nieuwe
natuurvriendelijke oever voorzien. Dit project
werd uitgevoerd in overleg met het
Hoogheemraadschap Rijnland. Door te voldoen
aan de eisen van het Hoogheemraadschap konden
wij een subsidie krijgen van 75% van de
projectkosten. Het restant werd gefinancierd door
een legaat van Aldert Heeren.


Lombokakker

Met de provincie is ettelijke keren overleg geweest
om de afgesproken werkzaamheden bij de
Lombokakker uit te voeren. Daar zou een nieuwe
beschoeiing worden aangebracht en asbest
verwijderd. Dat alles volgens de afspraken die zijn
gemaakt in het kader van de rugstreeppad
compensatie, waarbij wij de provincie hebben
geholpen.

Herinrichting N201 boven de tunnel onder
de ringvaart.

Bloemenlust.

Het project Bloemenlust werd nog net in het
verslagjaar 2008 afgerond. Er is daar een compleet
nieuwe beschoeiing aangebracht met als gevolg dat
het betreffende perceel voor zeker 25 jaar is
beschermd. Dit werk kon worden uitgevoerd
dankzij een subsidie van Stichting Mainport en
Groen. Bovendien werden, georganiseerd door
Cees Tas en Anton de Boer, in samenwerking met
de American Women Organisation en een aantal
vrijwilligers in april ongeveer 2000 bomen
geplant. We konden onze nieuwe burgemeester
dhr. Pieter Litjens bereid vinden om de officieel de
1e boom te planten, wat hij met verve, geholpen
door zijn zoon, heeft gedaan. Gezegd kan worden
dat door deze aanleg een nieuw en prachtig stuk

Een tweetal keren is er overleg geweest mbt de
herinrichting zodra de N201 gereed is. Wij hebben
een paar adviezen verstrekt , maar verder ligt er
nog niets klaar. Eind 2008 kregen wij bericht van
het projectbureau N201 dat vooralsnog geen
planning beschikbaar is voor de herinrichting, pas
tegen het einde van het project zal een
inrichtingsplan worden vastgesteld. Toegezegd is
nogmaals dat wij daarbij zullen worden betrokken.


Eigendomssituatie.

Aan het eind van het verslagjaar bedroeg het totale
bezit aan natuur- én cultuurgrond (incl. water) ca
26,5 ha, waarvan bijna 6 ha verpachte
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cultuurgrond. De opbrengst van deze verpachting,
ca € 31.700,-- wordt gebruikt voor het onderhoud
van de akkers en voor eventuele aankoop van
cultuurakkers. Het pachttarief per m2 cultuurgrond
werd voor het eerst sinds een aantal jaren
gecorrigeerd met de inflatie. Het tarief is nu € 0,63
per m2. Afgesproken is dat het tarief nu jaarlijks
wordt aangepast op basis van het CBS index
consumentenprijzen. Het eigendom van SBA
neemt nog steeds toe. In 2008 hebben in totaal 4
aankopen plaatsgevonden.

en Groen een bijdrage voor beheer, echter die
bedragen zijn te gering om het beheer op een
professionele manier uit te voeren.



Activiteiten anderszins.



Beheer Specifiek

Dit verslagjaar werden een aantal beheerklussen
aangepakt. In het Oostelijk gedeelte werden de
verpachte akkers van Kazimier en Tromp
aanbesteed en in uitvoering genomen. De
afronding zal volgend jaar plaatsvinden

Aankopen.

Perceel H355, een perceel teelland en water, nabij
de Westeinderdijksloot en de Zwetzudde groot 24
are en 20 centiare


IJsvogelfonds.
De inkomsten uit het IJsvogelfonds zijn iets
minder dan het vorige jaar, omdat 1 sponsor heeft
opgezegd. De opbrengst wordt, zoals bekend,
gebruikt voor het beheer van onze natuurpercelen.

De Vries Onroerend Goed BV

 Sponsorloop.

Schenking van een viertal percelen, E1416,E1417,
E1418 en E 1419 in de “Rijzen” hoofdzakelijk
water met een totaaloppervlakte van 1 ha, 73 are
en 50 centiare.

Catinka Rabbers, eigenaar van het bedrijf
“Catinka, met het oog op gezondheid, wilde haar
nieuwe bedrijf bekendheid geven door het
organiseren van een sponsorloop, waarbij de
opbrengst bestemd zou zijn voor Stichting de
Bovenlanden. Ook hier was het burgemeester
Pieter Litjens die het openingsritueel voor zijn
rekening nam. Totaal bracht deze sponsorloop €
800,-- op. Een bijzonder mooi bedrag. Waarvoor
onze dank.

Dhr. J.J. Maarse

Fa. Gebr. Buis Wzn
Perceel E1430, de onverdeelde helft in een perceel
rietland in de “Rijzen”, groot 8 are en 95 centiare.
Dhr. J.J. Maarse
De percelen H431 en H432, teelland, bos, riet en
water in de WE plas nabij de WE dijksloot,
genaamd de “Boogerd van Cees Bij” of “Vosjes”,
tezamen groot 95 are en 60 centiare.



Van de periodiek ‘Bovenlanden Bulletin’
verschenen in 2008 een vijftal edities. De oplaag
van dit kwartaalbericht is ca 450, bestemd voor
onze donateurs, relaties en de pers. Ook worden de
bibliotheken in Aalsmeer en Kudelstaart voorzien
van een aantal exemplaren. Ultimo 2008 bedroeg
het begunstigersbestand 329. Het saldo van
opzeggingen en aanmeldingen over het gehele jaar
was minus 8. Het aantal donateurs is daarmee iets
gedaald, met name hebben we aan het eind van het
jaar een aantal notoire non-betalers geschrapt uit
ons ledenbestand.

Hiermee werd ons bezit door aankopen in 2008
uitgebreid met maar liefst 3 ha 2 are en 25
centiare. De aankopen zijn, voor wat betreft
teelland, gefinancierd uit onze reserve cultuur. Het
deel van de “Boogerd” wat als moerasbos kan
worden aangemerkt is gefinancierd door een
bijdrage van € 10.000,-- van de DINAMO
Stichting. De opbrengsten van de sponsorloop van
Catinka Rabbers werden ook gebruikt om de
kosten te dekken.


Periodiek Bovenlanden Bulletin.

 Het onderhouden van het relatienetwerk, vergde
wederom de nodige aandacht. De contacten
waren divers en velerlei en werden met name
door onze voorzitter onderhouden.

Beheer Algemeen.

Jaarlijks melden wij en dus ook nu weer, dat het
beheer van ons toenemend bezit, met name de
natuurpercelen, een grote zorg blijft. Wij krijgen
vanuit natuurbeheer 2000 via Stichting Mainport
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jachthaven Verbeek aan de Uiterweg. Met
name in de Dorpsstraat was veel
belangstelling, aan de Uiterweg was het aantal
belangstellenden minder. Ondanks de
inspanning die een aantal bestuursleden en
vrijwilligers hebben verricht is slechts 2
nieuwe donateurs geworven.

Dit jaar werden wij voor het eerst echt
geconfronteerd met het Investeringsbudget
Landelijk Gebied, waarbij het verlenen van
subsidies is toegewezen aan de provincie. In
juni van het verslagjaar hebben wij onze eerste
aanvraag ingediend voor een tweetal projecten
en een aantal aankopen. In de periode van juni
tot en met augustus is zeker 10 keer
telefonisch overleg geweest omdat de
aanvraag steeds weer niet aan de eisen
voldeed. Een deskundige van het ILG is zelfs
een middag bij ons op bezoek geweest om ons
uit te leggen hoe e.e.a. nu echt moest worden
ingediend. Inmiddels was ons al duidelijk
gemaakt dat aankopen voor 2009 zeker
moesten zijn, anders had de aanvraag geen
kans. Voor ons is dat onmogelijk, wij hopen
op aankopen, maar zijn altijd afhankelijk van
aanbod en dat kunnen wij niet sturen. Hoe we
dan aankopen gefinancierd moeten krijgen is
ons tot op dit moment nog niet duidelijk. In
ieder geval hebben we de aanvraag voor de
projecten ingediend zoals ons door de
“deskundige” was aangegeven, zelfs nog
diezelfde dag. De volgende ochtend kregen we
telefonisch de mededeling dat het toch weer
anders moest. Uiteindelijk is de aanvraag
ingediend zoals oorspronkelijk was opgesteld.
Ons was duidelijk gemaakt dat we 90%
subsidie konden verwachten. In december
kregen we tot onze verbijstering een brief
waarin werd aangegeven dat onze aanvraag
was aangehouden, omdat we voor 50% nog
een cosponsor moesten vinden en dat moest
een overheidsinstelling zijn. We werden er
niet vrolijk van. Het verhaal gaat zeker door.



Er is diverse keren overleg geweest met
Landschap Noord-Holland, waarbij afspraken
zijn gemaakt om voor wat betreft het Oostelijk
deel met elkaar overleg te hebben op het
moment dat zich daar nieuwe mogelijkheden
voordoen.



Met de Stichting Mainport & Groen zijn in
2008 nog een aantal besprekingen gevoerd om
het nieuwe convenant vast te leggen. Dat is
naar ieders tevredenheid gelukt, waardoor een
nieuwe basis is ontstaan voor een goede
professionele samenwerking.



Dit jaar heeft Stichting de Bovenlanden in
september deelgenomen aan de jaarlijkse
braderie op een tweetal locaties. In de
dorpsstraat was een stand ingericht en bij
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In ons vorig verslag maakten wij melding van
onze hoop dat in 2008 daadwerkelijk een
project zou worden opgestart om de oevers van
de Ringvaart definitief van een goede
oeverbescherming te voorzien. Zeer
teleurstellend is het te moeten constateren dat
de molens van de overheid traag malen en er
ogenschijnlijk weinig voortgang is geboekt.
Het zou ons verbazen als in 2009 nog een
aanvang gemaakt zou worden.



Op 27 mei vond de redelijk bezochte
jaarvergadering plaats in onze eigen locatie in
jachthaven Dragt. Er was een boeiende lezing
van ons oud bestuurslid Jelle Harder over
IJsvogels Wij prijzen ons gelukkig dat ook in
het Westeinderplassengebied enige ijsvogels
aanwezig zijn. Al met al een zeer geanimeerde
avond, waarbij suggesties werden gedaan om
in ons gebied te onderzoeken of meer
broedplekken kunnen worden aangelegd.



De 14e vaartocht werd dit jaar gehouden op
vrijdag 15 augustus. Het aantal aanwezigen
was een absoluut record. Het ongelooflijke
aantal van 147 deelnemers had zich
aangemeld. De Juliana was gezellig vol. Deze
keer werd het westelijk gedeelte bezocht. Mede
door het geweldige weer konden veel mensen
op het bovendek plaatsnemen waardoor ze een
fantastisch uitzicht hadden over de
cultuurakkers en natuurkavels van het
schitterende plassengebied. Met veel verve
werd door Nico Borgman toelichting gegeven
over diverse projecten en aankopen van de
afgelopen jaren. Ook deze keer hebben wij de
deelnemers om een bijdrage in de kosten
gevraagd en er werd ruim geschonken. Een
bedrag van € 465,85 werd opgehaald. De
directie van het Zorgcentrum was wederom zo
goed toestemming te verlenen om aldaar aan te
meren en in- en uit te stappen, waarvoor
uiteraard onze grote dank.



Onze Website, www.bovenlandenaalsmeer.nl
werd in 2008 maandelijks door ca 400 mensen
bezocht en dat blijft redelijk constant. Op de

site staat de meest recente en relevante
informatie over Stichting de Bovenlanden.

Schoeiwerk
Het onderhoud aan 400 meter schoeiing op drie
verschillende akkers is dit voorjaar afgerond. De
firma’s Cees Otto en De Groot hebben mooi werk
geleverd.

Tenslotte
Het jaar 2008 was een inspannend jaar, gezien de
problematiek met het nieuwe ILG, de
grondboekhouding voor wat betreft het
recreatiesteunpunt. Wij verwachten in het
algemeen, zeker met het nieuwe ILG, dat het
verkrijgen van gelden om onze doelstellingen te
verwezenlijken moeilijker zal worden. Het nieuwe
convenant met Mainport & Groen zal, hopen wij,
voor het Oostelijk gebied en voor een deel van het
Westelijk gebied wel goede mogelijkheden
scheppen. Wij blijven alert op ongewenste
ontwikkelingen in het Aalsmeerse in relatie tot
onze doelstellingen.
Uit het accountantsverslag inzake de jaarrekening
2008 en de ervan deel uitmakende stukken blijkt
op welke wijze de vele activiteiten die werden
ondernomen, financieel konden worden verwerkt.
Bovendien komt tot uitdrukking dat de financiën
op orde zijn en de financiële positie van SBA als
gezond kan worden aangemerkt.

Schoeiwerk aan de akker van Kazemier

Projecten
Deze week is de laatste hand gelegd aan het
inrichtingsplan van Locatie 3 (Jellie’s bos en van
der Hoop). Wij zijn daarbij uitgegaan van de
laatste inzichten van onder andere Rijnland op het
gebied van oeverbescherming. We hebben gekozen
voor een vooroever, waardoor nog een ondiepe
strook water achter de vooroever in contact blijft
met het buitenwater. Het is erg jammer dat er
figuren zijn die hierin de mogelijkheid zien voor
het storten van onder andere snoeihout en kluiten.
Dat is niet de bedoeling en wij verzoeken met
name de betrokken seringenkwekers een andere
weg te vinden voor de afvoer van hun afval. Om
de vooroever goed te laten functioneren, moeten
wij weer kosten maken om de stort te verwijderen.

Zoals al in een bulletin is aangegeven zal ik
Aalsmeer gaan verlaten. Ik heb met veel plezier de
afgelopen 6 jaar mijn rol als secretaris voor
Stichting de Bovenlanden vervuld en zal dit werk
zeker gaan missen. We zijn er gelukkig in geslaagd
tijdig een opvolger te vinden in de persoon van
Arie Buijs. Arie zal de komende jaarvergadering
het stokje officieel van mij overnemen. Ik wens
hem alle succes. Het ga u allen goed.
April 2009 / Koos Luurs – secretaris SBA
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Financiële overzichten 2008
1. Balans per 31 december

2008
€

Activa

2007
€

Vaste activa
Natuurpercelen
Cultuurpercelen
Inventaris

13.888
10
440

7.387
8
0
14.338

7.395

14.753

9.114

119.928

307.789

149.019

324.298

50.000

50.000

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Reserve uitgaven onderhoud oeverbescherming
natuur en cultuurterreinen.
Voorzieningen
Voorziening secretariaat
Voorziening verkochte akker Oosteinderweg
Voorziening toezicht en beheer cultuurterreinen
Voorziening toezicht en beheer natuurterreinen
Voorziening inrichting Reigerbos
Voorziening recreatiesteunpunt
Voorziening eiland aan de Westeinderdijksloot
Voorziening inrichting Bloemenlust en Jellies bos
Voorziening educatiecentrum

21.545
20.498
23.252
4.743
20.368
11.573
0
-8.363
3.623

18.575
20.498
95.470
-3.331
38.564
14.737
7.043
57.776
5.123
97.239

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruit ontvangen

1.780
0
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254.455
19.545
298

1.780

19.843

149.019

324.298

2. Staat van baten en lasten secretariaat over 2008 en 2007
2008
€

Inkomsten

2007
€

Colofon:

Omslagkosten*
Rente
KMPT
Donateurs bedrijven
Donateurs particulieren
Donateurs divers

5.459Uitgave Stichting de Bovenlanden
10.404
260Aalsmeer Oplage 450 stuks 109
750Redactie:
0
Nico Borgman, Anton de Boer
2.884
2.120
5.203Foto’s: Stichting de Bovenlanden,
4.717
1.244
0
Postadres:
Postbus 356
15.800
1430 AJ Aalsmeer

Uitgaven
Verg. Bestuur/ kosten administratie
Drukwerk en porto
Algemene kosten
Accountantskosten
Kosten rondvaart
Bijdrage educatieproject Historische Tuin
Bankkosten
Huisvestingskosten
Bijdrage huur derden
Bijdrage Gemeente Aalsmeer
Van voorziening Educatief Centrum

17.350

4.301Tel 06-51082342
3.377
2.309E-mail Info@bovenlandenaalsmeer.nl
2.759
1.810Internet www.bovenlandenaalsmeer.nl
1.938
Bank: 3001.50.423
521
717
705Bezoekadres:
687
Jachthaven
Dragt,
Stommeerweg
500
0 72,
Aalsmeer
78
85
9.483
9.333
-560
-870
-4.200
-3.800
-1.500
-1.500
13.647
12.926

Saldo toe te voegen aan voorziening secretariaat

2.153

4.424

* Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 5% van de totale kosten van
een project ten gunste van het secretariaat gebracht.
Specificatie:
Perceel Maarse Zwet
Perceel J. Maarse
Perceel Gebr. Buis
Perceel Bloemenlust
Perceel Weij
Perceel Crajo
Berekende pacht
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900
3.007
201
0
0
0
1.351

0
0
0
6.334
1.360
1.525
1.185

5.459

10.404

overeenkomst met de Provincie was
afgesproken dat bij de inrichting ook het
vernieuwen van de beschoeiing zou worden
betrokken. Onlangs heeft de firma Cees Otto
van de Provincie de opdracht voor dit werk
gekregen. Dit betekent ook het verwijderen
van de oude schoeiing van asbest golfplaten.
Er was veel scepsis over de verplaatsing van
de Rugstreeppad naar deze paddenpoeltjes
maar deze week is er een gesignaleerd. Helaas
was dit exemplaar dood. Precieze aantallen
van de aanwezige, levende, Rugstreeppadden
zijn echter niet bekend.

Lezing Bert Jan Bol op de
Jaarvergadering
Onderzoek naar de overleving van Ransuilen
met behulp van vleugelmerken en de klassieke
ringmethode.
In de regio Haarlemmermeer, ZuidKennemerland en Amsterdam worden sinds het
eind van de jaren tachtig op circa 15
winterslaapplaatsen Ransuilen
geïnventariseerd. Het aantal uilen varieert van
enkele tot meer dan 30 exemplaren per locatie.
Van jaar op jaar kunnen er aanzienlijke
schommelingen in de aantallen optreden als
gevolg van onder meer de muizenstand en het
daaraan gekoppelde broedsucces. Ook spelen
factoren als dispersie, predatie, verstoring en
landschappelijke veranderingen een rol. Bij dit
laatste kan gedacht worden aan de uitbreiding
van de Luchthaven Schiphol en de aanleg van
recreatiebossen. Vanaf 1993 worden niet alleen
nestjongen maar ook volwassen Ransuilen op slaapplaatsen gevangen en geringd teneinde de
overleving te onderzoeken. Na een aantal jaren
bleek dat het terugmeldingspercentage van
Ransuilen in de regio slechts fractioneel hoger
lag dan het landelijk gemiddelde van circa 13%
(naar gegevens van de Nederlandse
Ringcentrale). In een poging dit percentage te
verhogen worden Ransuilen sinds 1998 niet
alleen geringd maar ook voorzien van
permanente op afstand afleesbare vleugelmerken. Door deze onderzoeksmethode is het
aantal terugmeldingen gestegen tot circa 35%.
Naast bovenstaande zal tijdens de lezing
aandacht worden besteed aan de geslacht- en
leeftijdsbepaling van Ransuilen, het plaatsen
van manden als alternatief nest, het broeden en
overwinteren in dorpen en de algemene trend in
de samenstelling van slaapplaatsen.

Rugstreeppad (Foto Cees Otto)

Colofon:
Uitgave Stichting de Bovenlanden
Aalsmeer Oplage 450 stuks
Redactie:
Nico Borgman, Anton de Boer
Foto’s: Stichting de Bovenlanden,
Postadres: Postbus 356
1430 AJ Aalsmeer
Tel 06-51082342
E-mail Info@bovenlandenaalsmeer.nl
Internet www.bovenlandenaalsmeer.nl
Bank: 3001.50.423

Projecten in uitvoering
Lombok
Op de Lombok akkers naast Jellie’s Bos heeft
de provincie een tweetal paddenpoeltjes
gemaakt om de Rugstreeppad een
vervangende leefomgeving te geven in
verband met de aanleg van de nieuwe N201,
de zogenaamde Bovenlanden tunnel. Bij de

Bezoekadres:
Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72,
Aalsmeer
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