Persbericht
Provincie Noord-Holland bestendigt samenwerking

Werk aan de winkel voor Stichting De Bovenlanden
Nico Borgman, voorzitter van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer, zegt het met trots: “We kunnen
weer volop aan de bak om percelen grond aan te kopen en in te richten als natuur. In totaal zo’n 12,5
hectare. We bouwen daarmee verder aan de realisering van de Groene AS in Aalsmeer.” Hij doelt
hiermee op de recente subsidie van de provincie aan de stichting De Bovenlanden Aalsmeer om de
eerste fase van de Groene AS af te ronden. De Bovenlanden zal daarmee zo’n 2,5 hectare percelen
aankopen en gaan beheren. Voor de tweede fase van de realisering van de Groene AS zal de stichting
financiële middelen ter beschikking krijgen om nog eens zo’n 10 hectare land aan te kopen. Na
realisatie daarvan zal de stichting percelen met een gezamenlijke oppervlakte van zo’n 50 hectare in
het Bovenlandengebied van Aalsmeer in eigendom hebben, beheren en onderhouden.
Onlangs heeft een afvaardiging van de provincie Noord-Holland samen met Stichting De Bovenlanden
Aalsmeer het gebied van de Groene AS per boot verkend. Gedeputeerde A. (Adnan) Tekin van de
provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, Schiphol en arbeidsmarkt bezocht samen met vier van
zijn medewerkers op uitnodiging van het bestuur van de stichting het Bovenlandengebied en toonde
zich bijzonder geïnteresseerd en enthousiast. De Aalsmeerse Bovenlanden strekken zich uit vanaf de
Jac. Takkade in het noordoosten tot en met de Rietlanden bij Leimuiden in het zuidwesten. De hoger
gelegen stukken land langs de Ringvaart en tussen de Kleine en Grote Poel vormen de Bovenlanden.
Om de afronding van de eerste fase van de Groene AS symbolisch in gang te zetten, drukten de heer
Tekin en Nico Borgman gezamenlijk een paal het water in bij een perceel aan de Grote Brug (foto).
De Provincie Noord-Holland heeft in het Uitvoeringsprogramma Groene AS 2011 ons een belangrijke
rol toegekend in de provinciale groenstructuur. Als onderdeel van deze ecologische verbinding
tussen Amstelland en Spaarnwoude heeft Stichting De Bovenlanden Aalsmeer de opdracht van de
provincie gekregen om de Groene AS in Aalsmeer te helpen realiseren. De conclusies van de
gedeputeerde en zijn medewerkers na de twee uur durende boottocht waren éénduidig. Het
Bovenlandengebied is uniek, dient behouden te blijven en goed beheerd en onderhouden te worden.
De Stichting De Bovenlanden Aalsmeer is gezien de aanwezige kennis en ervaring daarvoor de
belangrijkste partner. Het overleg met de provincie Noord-Holland zal in de komende tijd
geïntensiveerd worden.
Voor de bijna 20 nog actieve trekheesterkwekers in Aalsmeer is dit ook belangrijk. Trekheesters zijn
hoofdzakelijk seringen, Viburnum (sneeuwballen) en Ilex (rode besjes). Deze kwekers hebben naast
een kwekerij op het land meerdere akkers op het water waar de trekheesters groeien, voordat ze in
de warme kassen in bloei worden getrokken. Een aantal kwekers zal in de komende jaren de
bedrijfsvoering stoppen en Stichting De Bovenlanden Aalsmeer is dan de aangewezen partij om deze

percelen grond over te nemen en te gaan beheren. Dat gebeurt voor een marktconforme prijs.
Zodoende krijgen de kwekers bij beëindiging van hun bedrijf een faire opbrengst en wordt er voor
gezorgd dat het landschap niet ‘verrommelt’.
Nico Borgman is sinds 1994 voorzitter van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer. Hij is de pionier
geweest die de stichting op de kaart gezet heeft. Nico (86) heeft besloten dat het tijd is om het stokje
door te geven: “ De stichting is in de loop van de jaren enorm gegroeid. Na 23 jaar voel ik dat het nu
het juiste moment is om terug te treden. Ik heb Piet Harting gevraagd om mijn functie over te nemen
en heb alle vertrouwen in hem.” In de algemene bestuursvergadering op 14 september jl. werd de
benoeming van vicevoorzitter Piet Harting tot nieuwe voorzitter bekrachtigd. Piet (70) kent het
Bovenlandengebied op z’n duimpje: “De stichting doet echt goed werk, met hulp van veel bekwame
vrijwilligers. We staan voor flinke uitdagingen, maar we hebben veel kennis en ervaring in huis.”
Vanaf 1 januari 2018 zal het dagelijks bestuur bestaan uit voorzitter Piet Harting, secretaris Arie Buijs,
penningmeester Hans Splinter en vicevoorzitter Ap Eigenhuis. Nico Borgman blijft tot 1 januari 2018
voorzitter en zal daarna als adviseur aan het bestuur verbonden blijven.

21 september 2017

Nadere informatie: Ap Eigenhuis, M: 0614563867, E: ap.eigenhuis@planet.nl

