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Vacature penningmeester
ingevuld

Van de Voorzitter

Op onze bestuursvergadering op 25 november is de
vacature van penningmeester van onze stichting aan de
orde geweest. Het bestuur heeft daarbij kennis kunnen
maken met Jos Brockhoff, die bereid is deze vacature in te
vullen.
Formeel zal pas op de algemene vergadering in mei 2011
de benoeming plaats kunnen vinden.

De volgende mededeling van het gemeentebestuur
in de plaatselijke bladen trok mijn aandacht: “De
bestemmingsplannen van de gemeente Aalsmeer
worden tijdens de lopende collegeperiode
geactualiseerd. Als eerste worden de Uiterweg en
de Oosteinderweg ter hand genomen. De discussie
zal onder meer gaan over de toekomst van de
trekheestercultuur en het zogeheten “wonen achter
het lint”.

Tot die tijd volgt Jos alle vergaderingen en besprekingen
van het dagelijks bestuur. Deze inwerkperiode is vooral
gunstig om Jos in te werken in de typische bovenlanden
problematiek in het algemeen, maar in het bijzonder om
ons ﬁnancieel systeem te leren kennen. Wij heten hem
van harte welkom.

Beide zaken van de discussie raken vooral onze
stichting. Wij zijn immers opgericht om het
bovenlandenlandschap te beschermen en te
verbeteren. Het is duidelijk dat de trekheestercultuur een moeilijke tijd doormaakt en de
toekomst onzeker is. Het ter beschikking houden
van akkers voor de tuinbouw blijft belangrijk
om de toekomst van de trekheestercultuur niet
helemaal te blokkeren. Voor de komende jaren
hebben we nog de mogelijkheid, in ﬁnanciële zin,
om circa 18 akkers aan te kopen.

Hieronder stelt Jos zich voor:
Vanaf 1969 ben ik werkzaam geweest in de veilingen kwekerswereld. Ik ben begonnen als assistent
projectleider voor de bouw van de eerste 8 hectare van
de nieuwe veiling: de VBA.
In 1971 kwam ik in Aalsmeer wonen en na een maand
of acht kwam ik in het bezit van een recreatie-eiland
aan de Westeinderdijksloot. Mede door de aankoop
van dit eiland voelde ik me al heel snel een echte
Aalsmeerder. In 1974 heb ik samen met een aantal andere
“eilandbezitters” de “Recreantenvereniging Aalsmeer”
opgericht.

Het tweede deel van de discussie, “het wonen
achter het lint”, wordt aantrekkelijk geacht voor de
kwekers die willen stoppen. Allicht, dat betekent
mogelijk een hogere grondprijs, maar de kans dat
daarmee het landschap voorgoed wordt aangetast
is groot en zeker niet in het algemeen belang.
Het algemeen bestuur heeft dan ook de behoefte
uitgesproken om in de komende maanden
intensief bezig te zijn met onze stellingname in de
discussies rond het bestemmingsplan.
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Na 12 jaar veilingervaring ben ik achtereenvolgens
werkzaam geweest bij de Hagelunie (agrarische
verzekeringen) als commercieel medewerker, de
Vereniging van Bloemenveilingen Nederland (VBN) als
hoofd Product en Logistiek en bij de Bloemenveiling
Vleuten als directeur.
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De laatste 7 jaar van mijn werkzame leven ben ik kweker
van o.a. boompioenen geweest. Op 1 januari 2010 heb
ik mijn bedrijf en lidmaatschap van de veiling beëindigd
i.v.m. het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Baggeropslag Reigersbos
Op een aantal plaatsen blijkt de bagger achter de
vooroever rondom het Reigersbos uit te spoelen. Dit
met name bij de in fase 1 geplaatste vooroever waar
gebruik is gemaakt van gevlochten wilgentenen. Ook
het daarachter gespannen kunststofdoek voorkomt
uitspoeling niet. Het moge duidelijk zijn dat we zo
spoedig mogelijk maatregelen moeten nemen om de
vooroever geheel af te dichten. In overleg met de
aannemer hebben we besloten om nu aan de binnenkant
van de vooroever schotten te plaatsen van 320 cm.
Inmiddels is gestart met de plaatsing hiervan. De
eerste resultaten zijn gunstig. Na de winter moeten we
nog eens kijken of en zo ja hoeveel meters oever er
nog meer moeten worden hersteld. Deze extra kosten
moeten natuurlijk wel gecompenseerd worden door de
baggerstortopbrengsten.

Als penningmeester van het bloemencorso Aalsmeer en
bij Veiling Vleuten heb ik ervaringen opgedaan op het
ﬁnanciële vlak.
Ruim 40 jaar woon ik in Aalsmeer en voel ik mij
betrokken bij de toekomst van Aalsmeer en de
bovenlanden. Ik hoop hieraan een positieve bijdrage te
kunnen leveren.

Financieringsoverzicht Stichting Bovenlanden Aalsmeer van 1994 tot december 2010
Financier
Stichting Mainport en Groen

35%

Provincie Noord Holland via FINH fonds en openlucht recreatie

24%

Eigen ﬁnanciering (o.a. uit pachten)

12%

Gemeente Amsterdam Bijdrage in kader van Vietnamweide ruil

9%

Hagelunie, DINAMO Fonds, Staatsbosbeheer, RABO, Rijnland, Particulieren ea

7%

Gemeente Aalsmeer (Startbijdrage)

6,5%

Ministerie van Landbouw Groene Hart regelingen en structuurversterking

6,5%

Totaal investeringen ¼ 2,9 miljoen
Dit betreft de aankoop en inrichting van ongeveer 120 percelen met een totaal oppervlakte van 32 hectare. Dit is
inclusief de projecten waarvoor door Stichting Mainport en Groen in december 2010 groen licht is gegeven.
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Project Spaargaren

Verwerving van cultuurakkers

De Stichting Mainport Groen heeft recent het groene
licht gegeven voor de vernieuwing van de beschoeiing
van de door ons gekochte akkers van de familie
Spaargaren. Het plan omvat in totaal 1.100 meter nieuwe
beschoeiing, waarvan 300 meter lage, natuurvriendelijke
oeverbescherming. Dit laatste gaat zo spoedig mogelijk
geplaatst worden rondom de akker tegen de Ringvaart
die we gaan inrichten tot natuurgebied. Ook behoort
de sanering van de asbestvervuiling tot het plan. Bij de
keuze van de aannemer is een veilige en goedgekeurde
ruiming van asbest door SMG zwaar meegewogen. Begin
2011 zal een begin gemaakt worden met de uitvoering.
Het tempo wordt naast het weer ook bepaald door
het tijdstip waarop de ﬁrma Spaargaren het gebruik
beëindigt en de nieuwe pachters de grond in gebruik
kunnen nemen.

Nog net voor het eind van het jaar heeft de Bovenlanden
de onderhandelingen over de aankoop van een viertal
cultuurakkers van in totaal 2,25 hectare positief
kunnen afsluiten. Stichting Mainport en Groen heeft de
ﬁnanciering inmiddels ook goedgekeurd.

We hopen in januari 2011 de overdracht bij de notaris te
kunnen regelen. Met betrekking tot de aanleg van nieuwe
schoeiingen moeten nog de nodige plannen en afspraken
gemaakt worden in 2011. Over het verdere gebruik van
de akkers door kwekers en inrichting tot natuurgebied
zijn al afspraken gemaakt.

Provinciale subsidies
Halverwege 2010 heeft de Bovenlanden bij de
Provincie via het ILG onze ambitie voor 2010 en de
vijf daaropvolgende jaren op tafel gelegd. Om het
werk van de stichting op het gebied van aankoop en
inrichting voor cultuur- en natuurland te kunnen blijven
voortzetten is ongeveer ¼400.000 per jaar nodig. Maar
zoals alle provincies heeft ook de provincie Noord
Holland een schrijven gehad van Staatssecretaris Bleeker
dat vooralsnog alle Rijksregelingen met betrekking tot
natuuraankoop en inrichting zijn teruggebracht naar ¼.
Met de Provincie zijn we sindsdien in regelmatig overleg
om nog iets van de plannen van de Bovenlanden te
redden. Onze plannen behelzen aankoop en inrichting
van ongeveer 17 hectare akkers, voornamelijk langs de
Ringvaart zowel in het Oosten als in het Westen. Dit
gebied maakt deel uit van de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur en als zodanig moet de ﬁnanciering van
de Provincie komen. Het Algemeen Bestuur heeft dan
ook goede hoop dat we begin 2011 van de Provincie
goedkeuring krijgen om een start te maken met de
uitvoering van het eerste 5-jaren plan.

Foto’s Oecraïne (boven) en Stoof (onder).
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Bomen steken en bomen
planten
Voorgaande jaren hebben we op diverse plaatsen binnen
het Bovenlandengebied met de hulp van vrijwilligers
bomen geplant op akkers die niet meer geschikt waren
voor de teelt van trekheesters. De laatste keren heeft dit
plaatsgevonden achter Bloemenlust en in de Rijsen. Voor
komend voorjaar staan twee projecten in de planning
waarbij de hulp van vrijwilligers goed van pas zal komen.

Een nieuwe boomplantdag staat gepland voor zaterdag
26 maart. Dit betreft een perceel dat recent is gekocht
van de familie Spaargaren aan de Oosteinderweg. Dit
perceel grenst aan het perceel achter Bloemenlust wat we
in 2008 beplant hebben. Het kan zijn dat bomen poten
gelijk zou vallen met andere activiteiten aan dit perceel
zoals het maken van een natuurvriendelijke beschoeiing.
In dat geval wijken we uit naar de Rijsen waar nog een
perceel ligt dat met bomen moet worden ingeplant. Dit
perceel ligt weer naast het perceel dat we in 2010 hebben
beplant.
Mocht je interesse hebben om met een of beide
activiteiten mee te helpen dan kun je contact opnemen
met Cees Tas 0297-327577 of Anton de Boer 0297
320713.

Het bestuur van de
Bovenlanden Aalsmeer wenst
eenieder een groen en
gelukkig 2011!

Het eerste betreft een klus aan een zudde in het Zwet.
Deze moet ontdaan worden van jonge bomen zoals
elzen en berken. Tevens moet losliggend materiaal van
de zudde verwijderd worden. Op deze manier wordt de
zudde verschraald. Zouden we hier niets aan doen dan
veranderd de zudde geleidelijk aan in een veenbos.
Deze klus willen we gaan doen op zaterdag 26 februari,
natuurlijk ijs en weder dienende. We schatten in dat deze
activiteit met bijvoorbeeld 10 mensen ongeveer 3 uur zal
duren.

“Zwetzudde”
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Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
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Nico Borgman en Anton de Boer
Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
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