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Museumdag 2011

Van de Voorzitter

Op zaterdag 29 oktober werd weer de jaarlijkse
Museumdag gehouden. In Aalsmeer vond dit plaats
op de Historische Tuin waar de Bovenlanden zich ook
gepresenteerd heeft. Met behulp van een grootbeeld
TV is een doorlopende presentatie over het werk van
de Bovenlanden gegeven. In deze presentatie is ook
een filmpje opgenomen over een kanotocht door de
bovenlanden.

Het afgelopen jaar heeft de Stichting de
Bovenlanden weer een paar mooie projecten
gefinancierd gekregen door de Stichting Mainport
en Groen. Helaas loopt ons contract met deze
stichting eind 2011 af.
In totaal hebben we vanaf de oprichting van
Mainport en Groen tot en met 2011 een bijdrage
mogen ontvangen van in totaal 1 miljoen Euro. Het
succes van de Bovenlanden is voor een groot deel
te danken aan de financiële steun die we van dit
fonds hebben mogen ontvangen.

Ofschoon het niet echt dringen is geweest liep het
bezoek de gehele dag goed door. En ook konden we
de namen van vier nieuwe begunstigers noteren. De
presentatie op een grootbeeld scherm is zeker een
aanwinst te noemen en kunnen we in de toekomst zeker
ook bij andere gelegenheden goed gebruiken.

We kunnen ons gelukkig prijzen dat we op het
allerlaatste moment nog in het programma van
SMG opgenomen zijn. Aanvankelijk was het de
bedoeling dat alleen projecten gelegen in de
Haarlemmermeer in aanmerking zouden komen.
Voor de nabije toekomst zal het zonder de steun
van SMG moeilijker worden om de plannen van de
Bovenlanden gefinancierd te krijgen. Immers, er
waren duidelijke afspraken dat we aansluitend op
de beëindiging van de steun van SMG naadloos
zouden kunnen overgaan op Rijksfinanciering
in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS).

De film van de kanotocht (gevaren en gemaakt door Yuri
Klaver) is ook op het internet te bekijken. Ga daarvoor
naar: www.bovenlandenaalsmeer.nl

Najaarsimpressie 2011

Staatssecretaris Bleker heeft een streep gehaald
door de verdere ontwikkeling van de Ecologische
Hoofdstructuur door 100.000 ha voor verdere
natuurontwikkeling te schrappen. Dit raakt de
Bovenlanden rechtstreeks. Er is maar een kleine
kans dat de activiteiten van de Bovenlanden
passen binnen de gebieden die de provincie Noord
Holland zelf wil en kan ontwikkelen. Het overleg
daarover is nog steeds gaande.
Paddepoel aangelegd op voormalige seringenakker in de Rijsen ter
compensatie voor de omgelegde N201

Nico Borgman
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Voortgang projecten
De afwerking van het project Land van Spaargaren aan
de Oosteinderweg vordert gestaag. Na de tegenslag van
de stillegging deze zomer, is direct weer voortvarend
begonnen met (asbest)sanering. Een grote klus wat
betreft het aantal meters dat gedaan moet worden maar
ook vanwege de precisie waarmee het uitgevoerd moet
worden.
Inmiddels is al het asbest verwijderd en wordt de laatste
hand gelegd aan de beschoeiing en dan met name in de
doodlopende middensloot.

Nieuwe beschoeiing rond de Oekraïne-akker

Het werk is met 1100 meter beschoeiing en een
oppervlakte van 17.000 m² één van de grootste
projecten van de Bovenlanden. Het ziet er naar uit dat
er voldoende belangstelling bestaat voor verpachting.
De akker aan de zijde van de Ringvaart wordt echter
niet verpacht. Die gaan we volgend jaar met de
boomplantdag onder handen nemen. Met de omliggende
cultuurakkers waarvan de Bovenlanden er al een paar in
bezit heeft kunnen we hier speken van de eerste cluster
in het kader van het cultureel erfgoed.

Baggeraar op de Poel

De aanleg van 340 meter beschoeiing rond de akker
Oekraïne in Aalsmeer Oost is inmiddels afgerond. De
akker van 4.500 m² is direct na aankoop weer verpacht
en zit zeer strak in de beschoeiing.

Wij ontvingen van Liesbeth Eilders een drietal pentekeningen van baggeraars op
de Poel. Hiervoor onze hartelijke dank.

Financieringsoverzicht Stichting de Bovenlanden Aalsmeer van 1994 tot december 2011
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-bank,
Hoogheemraadschap van Rijnland, Particulieren e.a.

7%

Gemeente Aalsmeer (Startbijdrage)

6,5 %

Ministerie van Landbouw, Groene Hart regelingen en structuurversterking

6,5 %

Totaal investeringen: € 2,9 miljoen
Betreft aankoop en inrichting van ongeveer 120 percelen met een totaal oppervlakte van 32 hectare.
Dit is inclusief de projecten waarvoor door de Stichting Mainport en Groen in december 2011 groen licht is
gegeven.
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Aankopen

het plaatsen van grote en kleine stukken zudde. Bij
stormachtig weer komen er altijd weer stukken zudde
los. Als ze los worden aangetroffen dan worden ze bij
het Reigersbos teruggeplaatst.

Recent is bij de notaris een perceel bos, water en
akker ter grootte van 1,32 hectare overgeschreven op
naam van de Stichting de Bovenlanden. Het betreft een
perceel gelegen achter het voormalige Woonplaza van
der Schilden in Aalsmeer Oost. Het perceel is gelegen
tussen een aantal akkers die reeds in het bezit van de
Bovenlanden is waaronder Jellie’s Bos en van der Hoop.
Dit is goed te zien op onderstaande afbeelding.

Aangroei Reigersbos

Het duurt even maar de pollen beginnen nu goed uit te
groeien en de lege ruimtes op te vullen.
Een poging de rietaangroei te versnellen met jonge
aanplant is in de praktijk mislukt vanwege de vraat van
ganzen. Hier zijn we dan ook maar niet mee doorgegaan.
Eindresultaat is dan uiteindelijk wel dat, met een beetje
geduld, er weer een hele strook rietland terugkomt.

van der Schilden en omgeving

De inrichting met een lage beschoeiing en aan de
Ringvaartzijde een vooroever is na aanbesteding gegund
aan de Rijk BV uit Leimuiden die inmiddels met de
uitvoering is begonnen. De Stichting Mainport en Groen
financiert het geheel als één van hun laatste projecten.

Bomen planten in 2012
Akkers van de Bovenlanden waarvoor geen interesse is
van de zijde van kwekers worden door de Bovenlanden
omgevormd naar natuur. De afgelopen jaren zijn, telkens
in het voorjaar, op een aantal akkers bomen gepoot
om de vorming van natuur te versnellen. Tevens wordt
hiermee voorkomen dat eventueel onkruid uitzaait naar
de aangranzende cultuurakkers.
De eerstkomende boomplantdag is gepland voor
zaterdag 24 maart. We gaan dan bomen planten op
het land van Spaargaren in Oost nabij het voormalige
Bloemenlust. We zullen een eerste stuk gaan doen aan
de zijde van de Ringvaart. Ze zullen daardoor mooi gaan
aansluiten bij nabijgelegen percelen van de Bovenlanden.
Hierbij kunnen we goed hulp gebruiken, dus noteer deze
datum alvast in je agenda. Je kunt je aanmelden bij Cees
Tas 0297-327577 of Anton de Boer 0297-320713.

van der Schilden

Reigersbos
De werkzaamheden aan het Reigersbos beginnen nu
vruchten af te werpen. Het plan beoogde ongeveer
4 hectare water terug te brengen naar rietland, de
oorspronkelijke staat.
Na het aanbrengen van oevers met een totale lengte van
1.500 meter en het voorzichtig storten van bagger tot
20 cm onder de waterlijn hadden we voor het bereiken
van de gewenste begroeiing het meeste succes met
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Toekomst van het Westeinderplassengebied
In juli 2011 werd het rapport “Wenkend perspectief
watersport Aalsmeer” gepresenteerd aan onder meer de
watersportondernemers, kwekers en de gemeente. De
groeipotentie van de watersport wordt zowel door de
gemeente als het bedrijfsleven bestempeld als speerpunt
in activiteiten en uitvoeringsprogramma’s.

De Bovenlanden is in dit overleg vertegenwoordigd door
haar vicevoorzitter Piet Harting en haar penningmeester
Jos Brockhoff; Piet vertegenwoordigt mede de
watersport.
Een wat ingewikkelde procedure zonder nog duidelijke
conclusies; evenwel met het perspectief dat op korte
termijn een basis gevonden wordt voor een positievere
toekomst voor met name de betrokkenen. Voor de
stichting “De Bovenlanden” blijft haar doelstelling
centraal staan: “Het instandhouden en bevorderen van
de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van
het oude bovenland van Aalsmeer”.
De Bovenlanden is er zich van bewust dat gezamenlijk
nieuwe wegen gevonden moeten worden om de
toekomst van de Uiterweg en het Westeinder
plassengebied zeker te stellen.

In september 2011 verscheen het rapport “Uiterweg
en Kleine Poel”; de probleemstelling vanuit de
kwekersgroep Uiterweg waarbij nieuwe ideeën
gepresenteerd werden. In dit rapport werd een aanzet
gegeven om dit gebied een meerwaarde te geven, zodat
er een breder perspectief ontstaat voor met name de
kwekers aan de Uiterweg.
Op basis van onder meer deze rapporten werd door
de gemeente al snel geconcludeerd dat het aanbeveling
verdient om het projectplan, dat ten behoeve van de
herziening van het bestemmingsplan was opgesteld, te
herzien.

Het bestuur van de

Vastgesteld werd dat de voorstellen van de kwekers
en het perspectief van de Watersport grote wijzigingen
vragen van de gebiedsvisie en uiteindelijk het
bestemmingplan.

Bovenlanden Aalsmeer
wenst een ieder een groen en
gelukkig 2012!

Gekozen werd voor het in gang zetten van een
procedure, waarbij een vernieuwde beleidsvisie voor
de Uiterweg en de Westeinderplassen ontwikkeld gaat
worden. De gemeente heeft voor deze ontwikkeling
inmiddels een externe projectleider aangesteld.

Colofon
Uitgave
Oplage
Redactie
Vormgeving
Foto’s
Postadres
Kantoor

Deze projectleider heeft inmiddels kennis gemaakt met
meerdere betrokkenen en vertegenwoordigers. De te
organiseren werksessies met deze belangengroeperingen
zullen moeten leiden tot een gezamenlijke visie. Dit zal
dan uiteindelijk resulteren in een nieuwe gebiedsvisie en
een nieuw bestemmingsplan.

Telefoon
E-mail
Internet
Bank
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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

