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kader van de Ecologische Hoofdstructuur worden
verstrekt. Dat is geen prettig vooruitzicht. Om de
continuïteit op het gebied van natuurbehoud te
waarborgen moet er de komende jaren nog heel wat
gebeuren.

Dit jaar bestaat de Stichting de Bovenlanden
vijftien jaar. In dit nummer van het Bovenlanden
Bulletin geven we hieraan extra aandacht. We
kijken terug op een aantal hoogtepunten sinds
1994 en we proberen weer te geven wat er bereikt
is. We beginnen met een poging tot vooruit kijken.

Nico Borgman

Beschoeiingen
Vooruitblik

In plaats van hardhout voor de beschoeiingen van onze
seringen akkers gebruiken we al jaren Platohout. Een
materiaal dat duurzaamheid combineert met hoge
milieudoelstellingen zoals de CO2‐emissie beperking, het
sparen van waardevolle tropische bossen en het vermijden
van het gebruik van giftige chemicaliën. De eerste
beschoeiing is geplaatst in Aalsmeer‐Oost bij de kwekerij
van J. Been. In het begin werden ook Platopalen gebruikt.
In de praktijk echter bleek dat deze te vaak breuk
vertoonden waarna is over gegaan op het gebruik van
hardhouten palen, weliswaar met een FSC keur. Inmiddels
zijn er meer milieuvriendelijke houtsoorten op de markt
gekomen. Het ziet er naar uit dat bijvoorbeeld Accoya ook
een goed alternatief is voor het gebruik van hardhout.
Voor de eerstvolgende nieuwe beschoeiing, uit te voeren
in november, gaan we op proef Accoya gebruiken. De
duurzaamheid is namelijk groter dan teak, tenminste dat
wordt beweerd. Het is ook een behandeld hout zodat geen
tropische bossen het loodje leggen. Het heeft
duurzaamheidklasse I. Dat wil zeggen bovengronds blijft
het 50 jaar intact, in de grond en bij watercontact 25 jaar
of langer.

De afgelopen jaren zijn voor wat betreft de financiering
van onze projecten redelijk succesvol geweest. Het zou
prachtig zijn als we dit zouden kunnen continueren. Voor
de toekomst zien we toch zeker een aantal problemen,
hoewel niet onoplosbaar.
In de eerste plaats zijn door de deregulering van
rijkssubsidies uitvoerende taken naar de Provincie
overgeheveld. Het doel was dichterbij de gebruiker te
komen en kortere lijnen te krijgen. Wij ervaren echter het
tegendeel. Het is allemaal veel ingewikkelder en het kost
veel meer moeite en tijd om de juiste weg te vinden.
In de tweede plaats is de algemene verwachting dat het
aanbod van seringenakkers zal toenemen. Een aantal
kwekers zonder opvolgers gaat binnenkort met pensioen.
Dit is ondermeer de reden dat gestart is met een
onderzoek naar de mogelijkheid om seringenakkers onder
de noemer te brengen van cultureel erfgoed. Wellicht
kunnen dan andere financiering bronnen worden
aangeboord. We willen zeker proberen alle vrijkomende
akkers aan te kopen en in een grondbank onder te
brengen. Op die manier blijven de akkers voor de
opengrondteelten beschikbaar en behouden als een
belangrijk element in het landschap.
Bij de activiteiten op het gebied van natuurbehoud lopen
we tegen een blokkade. Het ecologische lint van het
Amsterdamse Bos naar de rietlanden van Leimuiden wordt
onderbroken door de bebouwing in Aalsmeer dorp. Over
de gehele lengte van het dorp zit alles dichtgetimmerd.
Het alternatief van een “bypass” aan de andere kant van
het dorp langs de Stommeerkade en het Stokkeland komt
maar niet van de grond. De gemeente lijkt nauwelijks
geïnteresseerd. Maar als de blokkade bij Aalsmeer blijft
bestaan is het de doodsteek voor subsidies die in het

1

Resultaten van 15 jaar
vrijwilligerswerk
Aangekocht: 26 hectare, waarvan 5 hectare cultuur
akkers.
Inrichting:
 2 km oeverbescherming (vooroever)
 2 km oeverbescherming (drijfpalen)
 2 km beschoeiing seringenakkers
 5.500 bomen geplant en 5.000 spontaan laten
opkomen
 van 15.000 m² seringenakker natuur gemaakt
 800 autobusbanden geruimd
 8 akkers vrijgemaakt van asbest
 20.000 m² riet teruggewonnen, voor een deel
nog in uitvoering
 4 akkers ingericht met paddenpoeltjes voor de
rugstreeppad

Een oeverbescherming met drijfpalen bij Topsvoort
(1998).
Wordt veel gebruikt om golfslag af te stoppen en om
te voorkomen dat boten dicht bij of in natuurgebieden
aanleggen.

Vooroever Matjes Bos, Westeinderdijksloot (1998).

Aanleg van een schoeiing met platohout. Kwekerij
J. Been, Aalsmeer‐Oost (november 2000).

Wordt tegenwoordig veel gebruikt. Palen worden diep
weggestoken waardoor een natuurvriendelijke
oeverbescherming ontstaat.

Dit type schoeiing wordt bij seringenakkers gebruikt.

OPROEP:
Voor onze administratie zijn wij op zoek
naar de e‐mailadressen van onze
donateurs en pachters.
U kunt ons daarbij helpen door een
e‐mail te sturen met vermelding van uw
naam en adres aan:
info@bovenlandenaalsmeer.nl
Vrijwilligers maaien een rietveld (1999).

2

BOOMPLANTDAGEN

Opruimen dumpplaats van autobusbanden bij het land
van Topsvoort (1997).

Jaarvergadering met donateurs in de open lucht
(2000).

Even pauze tijdens een boomplantdag. Op deze akker
nabij de Grote Brug werden 2000 bomen geplant
(2001).

Aanleg en herstel van rietlanden in het Reigersbos
(2006).
Dit project is nog niet afgerond maar nog steeds in
volle gang.

Boomplantdag bij Bloemenlust (2008).
Burgemeester Pieter Litjens plant de eerste boom met
hulp van zijn zoon. Deze dag zijn 2.200 bomen geplant!
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Investeringsoverzicht 1994 – September 2009 (Aankoop en inrichting)
Locatie
1a
1b
2
3
5
7
12a
12
13
15
16
17
18
19

€
180.815
160.938
166.198
421.103
31.582
12.005
52.830
110.230
110.440
165.846
56.024
217.210
33.330
324.556
2.043.110

Recreatie steunpunt Oost
Oosteinderpoel, seringenakkers
Bloemenlust
Jellie, natuurgebied en seringenakkers
Pomona, natuur en seringenakkers
De Vries
Topsvoort, natuur
Grote Brug, Westeinderdijk, natuur en seringenakkers
’t Zwet, natuur en seringenakkers
De Rijzen, natuur en seringenakkers
Hoge Dijk, natuur en seringenakkers
Reigersbos, natuur
Matjesbos, natuur en water (inclusief Bos van Lubberden)
Westeinder, seringenakkers middengebied
Totaal geïnvesteerd sinds 1994

Subsidieverstrekkers
Provincie Noord Holland via FINH fonds en openlucht recreatie
Gemeente Amsterdam Bijdrage in kader van Vietnamweide‐ruil
Gemeente Aalsmeer (Startbijdrage)
Ministerie van Landbouw Groene Hart regelingen en structuurversterking
Stichting Mainport en Groen
Hagelunie, Dinamofonds, Staatsbosbeheer, Rabobank, Hoogheemraadschap van Rijnland en particulieren
Eigen financiering

Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan willen wij een
schuilhut op een van onze cultuurakkers restaureren.
Daarvoor deden een beroep we op het Schipholfonds om
deze restauratie mogelijk te maken.

34 %
13 %
9%
9%
14 %
8%
13 %

Vernaturing van een oude seringenakker nabij de Hoge
Dijk. Door de hoogtegradiënt ontstaat een grotere
natuurlijke variatie (2005).

Op donderdag 8 oktober vond in de hangar van de Dutch
Dakota Association (DDA) de feestelijke uitreiking van de
donaties over het 3e kwartaal 2009 plaats. Namens
Stichting de Bovenlanden waren Nico Borgman en Arie
Buijs aanwezig en zij kregen tot hun grote genoegen een
cheque van € 5.000 uitgereikt door Menno de Haan van
het Schipholfonds.
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