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Recreatie Steunpunt Oost

Van de Voorzitter

Lange tijd hebben we sombere berichten af moeten
geven rond het Recreatie Steunpunt in Aalsmeer-Oost.
De laatste informatie was dat de gemeente Aalsmeer
had besloten om de subsidie die de Stichting jaarlijks
ontving als bijdrage in de onderhoudskosten niet meer
beschikbaar te stellen. Voor de Bovenlanden reden om te
gaan zoeken naar een plan om het Recreatie Steunpunt
te gaan afstoten.

In de discussie over de herziening van het
bestemmingsplan Uiterweg laten nu ook andere
belangengroepen van zich horen. Op zich een
goede zaak, als maar duidelijk is welk belang
gediend wordt bij een eventuele verandering
van de tuinbouwbestemming. Zo hebben de
jachthavens in een gezamenlijke verklaring
“Wenkend Perspectief Watersport Aalsmeer” hun
zienswijze verwoord. Zij stellen daarbij dat de
landschappelijke kwaliteit essentieel is voor het
karakter en voor de structuur van het gebied.
Bovendien willen zij samen zoeken naar een
duurzame toekomst van het gebied. Dit lijkt een
goed uitgangspunt om bij een verdere discussie te
hanteren.
Anders is het met de geruchten die de ronde
doen over een paar bijeenkomsten van kwekers
uit het Uiterweg gebied. Om beëindiging van de
bedrijven financieel gemakkelijker te maken wordt
gepleit voor een woonbestemming achter het
lint. Dit zou dan moeten plaatsvinden middels
een doortrekking van de Weteringstraat over de
Historische Tuin naar het eind. Aan beide zijden
van deze nieuwe weg zouden dan mogelijkheden
moeten ontstaan voor woonbebouwing. Nog
afgezien van de enorme kosten voor de aanleg
van een weg door het bovenland is het de vraag
of de uiteindelijke meeropbrengst van de grond
bij de kweker terecht komt. Daarnaast wordt het
agrarisch gebruik voor de toekomst onmogelijk
gemaakt en het landschap onherstelbaar
beschadigd. Deze oplossing dient zeker geen
algemeen belang. De Bovenlanden blijft zich
inzetten voor behoud en herstel van het
landschap, waarbij ook een basishoeveelheid
cultuurakkers voor de toekomst behouden moet
blijven. De Bovenlanden heeft in principe ook de
mogelijkheid om vrijkomende akkers met behulp
van de provincie aan te blijven kopen.

Gelukkig zijn we er nu in geslaagd een tijdelijke
sponsor te vinden voor het onderhoud namelijk het
afvalverwerkingsbedrijf ‘de Meerlanden’. In ieder geval
in 2011 wordt het onderhoud nu door de Meerlanden
verzorgd. Voor de periode daarna moet de Bovenlanden
nog een aanvraag indienen. Dit betekent dat
(waarschijnlijk) voor enkele jaren het voortbestaan van
het Recreatie Steunpunt is verzekerd. Dit gebied voorziet
met name voor wandelaars, fietsers en watersporters in
een aantoonbare, grote behoefte.

Nico Borgman
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Jaarvergadering

Het verhaal over de paling was van een geheel andere
orde en meer gebaseerd op het overleven van
een beroepsvisser maar daardoor zeker niet minder
interessant. Vooral de trek van 6.000 kilometer over de
zoute oceanen naar de Saragassozee is een fantastisch
en bijna onbegrijpelijk fenomeen, zeker als je kijkt naar
de bedreigingen die de glasaaltjes moeten overwinnen
bij hun reis terug naar Europa. Het hele verhaal werd
ondersteund met afbeeldingen van de Bovenlanden
boven en onder water en de sterke veranderingen in het
gebied van wiervelden en rietzuddes.

Na het huishoudelijk deel van de jaarvergadering met
de jaarverslagen, zoals gepubliceerd in het Bovenlanden
Bulletin nummer 61, had Theo Rekelhof met zijn verhaal
over de Bovenlanden onder water, de aanwezigen op
de jaarvergadering volledig in de ban. Als eerste kwam
de meerval in woord en beeld aan de beurt. Het meest
opmerkelijk waren wel de feiten over afkomst en omvang
van de huidige populatie. Iedereen denkt dat er de
afgelopen jaren niets is gewijzigd, maar niets is minder
waar. De Bovenlanden houdt bij alle projecten rekening
met oevers die aangepast zijn aan het leef patroon
van de meerval. Met name wordt gekeken naar rustige
plaatsen waar de eieren afgezet kunnen worden.

Lintje voor John Beintema
Onder grote belangstelling, vooral van Landschap
Noord-Holland heeft burgemeester Pieter Litjens aan
John Beintema op de dag voor Koninginnedag een lintje
uitgereikt. Een leven lang belangeloze inzet voor de
natuur ligt daaraan ten grondslag.

Volgens Theo Rekelhof wordt het op die plaatsen
een drukte van belang. Er zijn op dit moment zoveel
meervallen dat hij als bijvangst per jaar enkele
honderden exemplaren vangt. En deze uiteraard ook
weer terugzet. Als bewijs liet hij na afloop van de
bijeenkomst een aantal Meervallen zien die hij die
middag had gevangen. Er was er een bij van 1,3 meter
met een kop zo groot als van een hond en een bek
waar gemakkelijk een snoek van 50 centimeter in kan
verdwijnen.

John heeft als vrijwilliger de natuurbescherming in
talloze organisaties op de een of andere manier in
beeld gebracht, zoals bijvoorbeeld IVN, MEP, vrijwillig
landschapbeheer en de Bovenlanden. Zijn vrouw Tine
deelde ook mee in de waardering, niet alleen als vrouw
op de achtergrond maar ook zelf actief en betrokken
bij de natuur. John is nu “Lid in de Orde van OranjeNassau”.

Gevangen meervallen worden teruggezet

Naast een 3-tal grote had hij ook nog een paar kleine
exemplaren meegenomen van zo’n 20-30 centimeter. De
snelle toename van de meerval populatie zou volgens
Theo te maken kunnen hebben met de illegaal uitgezette
exemplaren die een volslagen andere levenswijze hebben
dan de meerval die van oorsprong in de Westeinderplas
voorkomt en wiens voorouders vanuit de laatste
ijstijd stammen. Daarmee is wel het unieke van de
Westeinderplas populatie verdwenen.
Uitreiking van de onderscheiding door Burgemeester Litjens
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Voortgang project Spaargaren
Het inrichtingsproject van de kwekerij van Spaargaren
heeft enige vertraging opgelopen. Op last van de
arbeidsinspectie is het werk tijdelijk stilgelegd. Met name
het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest had zich
volgens de inspectie ook moeten uitstrekken tot een
allesomvattend bodemonderzoek.

Asbestsanering bij project Spaargaren

Dit omdat de Aalsmeerse bodem op veel plaatsen
in principe verdacht is van vervuiling volgens de
arbeidsinspectie. Ook de bodem van de belendende
sloten moest in het onderzoek worden meegenomen
omdat daar immers ook asbestresten in voor kunnen
komen die in de loop van de jaren van de schoeiing
zijn afgebroken. Nu is het onderzoek afgerond en zijn er
in feite geen afwijkingen geconstateerd. Het werk is nu
weer voortgezet.

Wijziging samenstelling
Dagelijks Bestuur

Vaartocht door de
Bovenlanden.
Vrijdagmiddag 12 augustus hield het op met regenen
en kwam rond 16.30 uur de zon door; uitstekend weer
voor de traditionele vaartocht van de stichting “De
Bovenlanden Aalsmeer”.
Rond de 110 begunstigers verzamelden zich rond 19.00
uur bij het Zorgcentrum Aalsmeer om daar op de boot te
stappen. Het schip de “Koningin Juliana” bood weer de
unieke mogelijkheid om vanaf het open bovendek op de
bovenlanden tussen de Oosteinderweg en de Ringvaart
neer te kijken. De inspanningen van “De Bovenlanden”
en wat natuurgebieden betreft de stichting “Landschap
Noord-Holland” hebben een doorslaggevende rol
gespeeld om de schoonheid van dit gebied te behouden.
Door de voorzitter Nico Borgman werd tijdens deze
vaartocht een deskundige toelichting gegeven over de
resultaten van deze inspanningen. De plannen inzake
de realisatie van “De Groene AS”, als onderdeel van de
ecologische verbindingszone, voorziet in de realisatie van
clusters van natuurgebieden en teeltakkers om de 400 á
500 meter, de zgn. stapstenen.
Dankzij financiële bijdragen, van met name Mainport
& Groen en de provincie Noord-Holland, zijn reeds
meerdere stapstenen gerealiseerd. Vastgesteld kan
worden, dat het behoud van het landschap nog
verdere inspanningen zal blijven vragen. Het uitzicht
tussen de rietlanden en de natuurgebieden vanaf de
Molenpoel op de molen, “De Zwarte Ruiter” is uniek en
duidelijk zichtbaar was dat de inspanningen voor het
natuurbehoud hier resultaat hebben.“De Zwarte Ruiter”
werd in 1778 gebouwd om de “Zwarte Polder” (later de
Schinkelpolder) te bemalen. Vanaf 1919 werd deze molen
gebruikt als korenmolen.

Op de laatste Algemeen Bestuursvergadering is Piet
Harting als 4e lid aan het Dagelijks Bestuur toegevoegd
dat daarmee weer het vereiste aantal leden heeft. De
toenemende werkzaamheden, vooral in de vorm van
advisering en vertegenwoordiging in diverse commissies
kunnen hiermee wat gemakkelijker worden opgevangen.
Binnen het dagelijks bestuur heeft Piet de taak van
vicevoorzitter op zich genomen
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Werk in uitvoering

Bloemenlust

Voor de uitvoering van 350 meter beschoeiing aan de
akker Oekraïne in Aalsmeer-Oost is offerte gevraagd
aan een 4-tal aannemers. Deze opdracht is inmiddels
verstrekt aan De Rijk B.V. uit Leimuiden en dit bedrijf
is begonnen met de uitvoering. Overigens worden deze
werkzaamheden gefinancierd door de Stichting Mainport
& Groen. Na dit jaar zal door deze stichting geen
financiële ondersteuning meer worden verleend omdat
de stichting ophoudt te bestaan.

Even niet opletten en de natuurterreinen van de
Bovenlanden worden tot opslag voor de bouw
gebruikt! Hier de situatie achter Bloemenlust, waarbij
de afscheiding deels is vernield. Een regelmatige
inspectie en actie bij onregelmatigheden blijft dan ook
noodzakelijk zoals hier weer wordt aangetoond.

Boomplantprojecten
Cees Tas heeft onlangs een rondje gevaren langs onze
laatste werkdag projecten: Het rietlandje in het Zwet
en de aangeplante akker bij de boogerd van Kees Bij.
Op de laatste plek is de beplanting goed aangeslagen.
Zelfs de struiken die eerst dood leken, lopen van onder
af uit. Het onkruid heeft hoog gestaan dus de bladeren
beginnen wat hoger, maar het ziet er goed uit.

Recent verworven akker Oekraïne in Aalsmeer-Oost

Het rietlandje in het Zwet,
waar we in de winter de
bomen getrokken en geknipt
hebben, moet nodig gemaaid.
Op de bijgevoegde foto
is te zien dat er wel weer
veel opkomt, maar het is
dus allemaal jong en dun
spul. Volhouden dus. De
koningsvarens staan er
volop. Erg mooi!

Begunstigers gezocht..
De Bovenlanden Aalsmeer heeft op dit moment bijna
350 begunstigers. U kunt ons helpen om ons meer
bekendheid te geven door vrienden, kennissen en familie
enthouiast te maken voor het werk van de Bovenlanden.
Spoor ze aan om ons voor het luttele bedrag van € 15
per jaar te steunen. Voor aanmelding als begunstiger of
meer informatie over de Stichting De Bovenlanden kunt u
contact opnemen via info@bovenlandenaalsmeer.nl
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: Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
: 450 stuks
: Nico Borgman en Anton de Boer
: Arie Buijs
: Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
: Postbus 356, 1430 AJ Aalsmeer
: Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72,
Aalsmeer
: 06-51082342
: info@bovenlandenaalsmeer.nl
: www.bovenlandenaalsmeer.nl
: 3001.50.423

