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Uitnodiging voor begunstigers en sponsors
Voor de jaarlijkse vaartocht op
Donderdag 13 augustus 2009 van 19.30 uur tot plus minus 22.00 uur







Vertrek om 19.30 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 Ringvaart richting Aalsmeer-Oost naar het natuurgebied van de
Oosteinderpoel 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 donderdagavond 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 donderdag 13 augustus van 19.30 – 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 of via de website: www.bovenlandenaalsmeer.nl
Naam: …………………………………………………
Adres …………………………………………….........
Woonplaats en Postcode………………………….......
Geeft zich op voor de vaartocht met …..personen (maximaal 2)

Bij verhindering graag afmelden dan kan uw plaats aan een ander gegeven worden
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Koos Luurs is door de voorzitter uitgebreid
bedankt voor 6 jaar hard werken voor de
Bovenlanden Koos ging met name in op de soms
moeizame en stroperige contacten met instanties
waar je als stichting de Bovenlanden met
regelmaat mee te maken hebt. Toch gaf hij aan een
goede tijd gehad te hebben bij de Bovenlanden.

Van de voorzitter

Op de bestuursvergadering van 19 februari is
besloten om een onderzoek in te stellen naar
de mogelijkheid om bepaalde delen van de
Bovenlanden tot cultureel erfgoed te
verklaren. We hebben daarbij een aantal
plaatsen in het gebied op het oog waar 10 tot
20 akkers aaneengesloten nog als
cultuurakker functioneren. Het lijkt ons de
moeite waard om deze concentratie van
akkers voor de toekomst veilig te stellen. We
hebben inmiddels contact opgenomen met de
culturele raad Noord Holland, afdeling
Cultureel Erfgoed. Het spreekt vanzelf dat
we alvorens definitieve stappen worden
ondernomen ook met de betrokken eigenaars
contact opnemen. Het vastleggen van de
waarde van het landschap als cultureel
erfgoed is één zaak, maar het is minstens zo
belangrijk om te zorgen dat we dan ook
financieel in staat zijn om die akkers aan te
kopen wanneer die worden aangeboden.
Daarvoor is veel geld nodig. Voor het jaar
2009 heeft deze aangelegenheid voor ons een
hoge prioriteit, naast de voortgang bij de
aankoop en inrichting van de afzonderlijke
percelen die een onderdeel kunnen uitmaken
van de geplande natuurclusters. Uw steun, in
welke vorm ook, is ons zeer welkom

Na de pauze volgde een interessante lezing door
Bert Jan Bol, coördinator werkgroep Roofvogels
en Uilen Haarlemmermeer en omstreken, over de
Ransuil in onze omgeving. Hij heeft met name
veel werk verricht in de Haarlemmermeer en met
name in de omgeving van Schiphol. Hij gaf aan te
verwachten dat ook in Aalsmeer Ransuilen te
vinden zouden moeten zijn. Hierover meer verder
in dit Bulletin.
Rond tien uur werd de jaarvergadering door de
voorzitter gesloten.

Aankopen
In de Binnenrijsen hebben we onlangs weer een
Seringenakker van 1800 vierkante meter kunnen
aankopen. Het liefst willen we deze akker
verpachten aan een seringenkweker.
Geïnteresseerden nodig we uit te reageren bij ons
secretariaat.

Nico Borgman

Verslag van de Jaarvergadering
28 mei 2009 is in het kantoor van de Bovenlanden
de Algemene Jaarvergadering gehouden. Na de
inleiding is het jaarverslag van de Secretaris
zonder wijzigingen goedgekeurd. Ook de
penningmeester kreeg na een korte toelichting
decharge voor het jaarverslag over 2008.
De bestuursleden Hans Alderden en Anton de Boer
zijn herbenoemd. In de vacature voor Rein Leguit
namens Stichting Landschap Noord Holland is
voorzien door Peter de Jong.
In de vacature van secretaris ontstaan door het
vertrek van Koos Luurs is voorzien door Arie
Buijs.
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Seringenakker in de Rijsen
Een stukje bos van 895 vierkante meter, als
onverdeelde helft van een reeds eerder door de
Stichting aangekocht perceel, hebben we
recentelijk aan ons bezit kunnen toevoegen. Het
perceel is gelegen aan de Piswetering in de Rijsen
en sluit verder rondom aan bij het Rijsenbos.

Baggerdepot Reigersbos
Al geruime tijd is onze stortvergunning voor het
storten van bagger in het Reigersbos verlopen. We
hebben hemel en aarde moeten bewegen voor een
verlenging of het verkrijgen van een geheel nieuwe
vergunning. Omdat we ook nog te maken kregen
met een geheel nieuwe wetgeving van de zijde van
het Rijk, is het uiteindelijk het laatste geworden.
Deze vergunning heeft een looptijd van drie jaar
wat voldoende moet zijn om het depot tot even
onder de waterlijn te vullen. Daarna kunnen we
met de rietaanplant beginnen en het project
afronden. De eerste grote stort is afkomstig van het
Praamplein. De voormalige akker van Zandvliet is
afgegraven tot 1.60 meter onder het maaiveld en
zo’n 6000 kubieke meter grond moet worden
afgevoerd. De uitslag van de grondmonsters waren
zodanig dat stort in het Reigersbos geen probleem
opleverde. Wel zat er in de bagger uit de sloot veel
puin dat voor de afvoer moest worden
weggesorteerd. Cees Otto had er best een grote
klus aan om alles netjes af te voeren en in ons
depot te storten.

Grondruil met de Gemeente
Na lang touwtrekken is het ons eindelijk gelukt een
overeenkomst te sluiten met de gemeente over het
ruilen van water tegen natuur. We zijn van oordeel
dat natuurbeheer bij de Bovenlanden beter op zijn
plaats is dan bij de gemeente, terwijl openbaar
vaarwater juist bij de gemeente thuishoort. Vanuit
diverse transacties zijn we in de loop van de tijd
eigenaar geworden van een kleine 2 hectare
openbaar vaarwater op de grote poel. Ons aanbod
aan de gemeente was dus een ruil van ongeveer 2
hectare vaarwater tegen ongeveer 2 hectare natuur.

Perceel bij de Grote Brug
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Het interessante van de meeste stukjes natuur van
de gemeente is dat deze gelegen zijn aan de oever
van het middengebied, onder andere bij de Grote
Brug, daar waar wij ook al een aantal percelen in
eigendom hebben. Er ontstaat zo een
ononderbroken oever van een paar honderd meter,
waar we nu een plan voor een natuurvriendelijke
oever voor kunnen maken. Voor de financiering
zijn we voor het grootste gedeelte aangewezen op
Rijnland. Eerder hebben we daar met succes een
beroep op gedaan. De kans is dus groot dat we
daarin weer slagen.

Een lezing om door een ringetje te halen
Drie dagen na de jaarvergadering van 28 mei en de
boeiende dialezing van Bert Jan Bol over de
ransuil, fietste ik ’s avonds om 11 uur over de
Aalsmeerderweg, toen ik uit een boom een jonge
ransuil hoorde roepen. De dag erna heb ik Bert Jan
gebeld en die is enthousiast komen
kijken/luisteren. Hij vermoedde zelfs 3 jonge
uiltjes te horen. Zolang ze nog in het nest zitten
zijn ze makkelijk te pakken om te kunnen ringen,
dus twee dagen later is hij de ladder op gegaan en
helemaal bovenin de boom zat het nest. Een hele
onderneming nog tussen alle takken door.
In een donkere stoffen zak heeft hij de jonge uiltjes
naar beneden laten zakken waar zijn maat ze heeft
opgevangen. Op een jas op de grond werden ze
neergezet: twee grote bollen dons en een klein
bolletje. Wat een prachtig stel met die oranje ogen!
Het oudste jong verdedigde meteen zijn twee
nestgenoten door de vleugels te spreiden en heen
en weer te wiegen met klakkende geluiden, alleen
werden wij daarvan niet afgeschrikt. Ze heeft het
dan ook opgegeven. Zelfs het zoontje van een
belangstellende buurvrouw is uit bed gehaald,
zodat hij met een jong in de hand op de foto kon.
Zo heb ik een tijd met het jongste jong in mijn
handen gezeten. Een bijzondere ervaring!
Na enig meet en weeg werk bleken de oudste twee
dames te zijn en van nummer drie was het geslacht
niet duidelijk. Ze hebben alledrie een ring om de
poot gekregen. In de zak zijn ze weer naar het nest
gebracht.
Inmiddels ben ik regelmatig met de schemering
naar de boom gefietst om te luisteren. Eindelijk is
het op 15 juni gelukt om alle drie de uiltjes vlak na
elkaar te hebben horen roepen. De twee oudsten
zaten al in de bomen achter het huis en het jongste
zat nog in het nest. Op 16 juni was dit constant
jengelende jong naar de boom er naast verhuisd,
terwijl de anderen achterin de tuin al fladderend

van tak naar tak gingen. Ook beide ouders heb ik
nu gehoord.

Donatie RABO bank
Door het coöperatiefonds van de RABO bank is
een eenmalige donatie toegezegd van € 3.600,voor het IJsvogelfonds voor onderhoud aan de
natuur- en cultuurgebieden van de Bovenlanden.
Wij spreken hiervoor onze dank uit.

Waar de jaarvergadering al niet toe kan leiden. Ik
ga er graag naartoe, al was het alleen al voor de
lezing, want de sprekers zijn gedreven mensen met
een boeiend verhaal, dat wat mij betreft nog wel
een uurtje langer had mogen duren. Dus, komt u
volgend jaar ook?
Marjan van Houwelingen

Voorzover u uw donatie voor 2009 nog niet heeft
voldaan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te
doen. We hebben uw hulp hard nodig.

Wie van Aalsmeer houdt,
houdt van de Bovenlanden

Projecten in uitvoering
Bij de Koek-akker in de Rijsen die we in 2005
beplant hebben met elzen en berken is een 90
meter lange asbest schoeiing geruimd en wordt een
nieuwe natuurvriendelijke oever aangebracht.
Financiering is geregeld uit onze eigen natuur
beheer reserve.
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