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Stelling 2.0 

De Stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. Een 
cirkel van grotere en kleinere forten in een wijde cirkel rond 
de stad. Ooit aangelegd om te voorkomen dat Amsterdam 
door vijandelijke mogelijkheden ingenomen zou worden. 
In die zin de rechtstreekse opvolger van de Hollandse 
Waterlinie. Al achterhaald als verdedigingsgordel voordat de 
bouw van het laatste fort voltooid was.

Opnieuw wordt Amsterdam bedreigd. Weer wordt 
gewerkt aan het aanleggen van een verdedigingsgordel 
rond de stad. De bedreiging is van geheel andere aard: 
luchtvervuiling in de vorm van fijnstof en een sterke CO2 
toename. Sluipende, niet zichtbare vijanden. Om Amsterdam 

daartegen te wapenen, gaan in het gebied van de Stelling 
van Amsterdam fijnstof opnemende en CO2 reducerende 
gewassen worden aangeplant: Stelling 2.0.

Ton van Oostwaard is de drijvende kracht achter dit project. 
Inmiddels heeft hij 2,3 hectare vol met diverse heesters, 
o.a. Viburnum en Taxus, klaarstaan om geplant te worden. 
Dit seizoen begint hij met uitleveren. 

De Bovenlanden heeft inmiddels diverse malen met hem 
gesproken, ook op het bedrijf waar het plantmateriaal 
wordt opgekweekt. Hij doet dat niet alleen, er is een 
samenwerkingverband met groenvoorzieners zoals 
Donkergroen, een grote hoveniersorganisatie met meer dan 
500 medewerkers. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat 
niet alle gewassen geschikt zijn voor opteelt in containers. 
Er zijn soorten die in de volle grond, en dan bij voorkeur 
op veengrond, moeten opgroeien voor zij uitgeplant kunnen 
worden.

Onze stichting denkt al langer na over teeltwisseling. 
Uitbreiding van verticilium (verwelkingsziekete) zou 
daardoor wellicht vertraagd of zelfs teruggedrongen 
kunnen worden. Leegstand betekent echter ook verlies 
aan inkomsten. Zeker nu ook voor De Bovenlanden 
subsidiestromen wegvallen; een weinig aantrekkelijk 
vooruitzicht. 

Mogelijk biedt het opkweken van heesters ten behoeve 
van het project Stelling 2.0 een alternatief. Zeker omdat 
verwacht wordt dat het aanplanten van deze gewassen 
zich niet zal beperken tot een cirkel rond Amsterdam. Een 
volgend gesprek zal plaatsvinden in de loop van januari. In 
een volgend bulletin hopen we u meer te kunnen vertellen.

Piet Harting

Van de Voorzitter 

Ondanks het uitblijven van de Groene AS-subsidie is het 
ons in het afgelopen jaar toch nog weer gelukt 1,7 ha 
van in 2014 aangekochte akkers tot natuur in te richten. 
Hiervoor hebben we gebruik kunnen maken van een 
provinciale compensatieregeling inzake het verbreden van 
de N207.

Wel hopen we dat in 2016 eindelijk de normale 
subsidieregeling voor de Groen AS Aalsmeer wordt 
toegekend. Om alle steppingzones in de bovenlanden te 
realiseren moeten we nog ongeveer 12,5 ha aankopen.

Onlangs is bij de Stichting Leefomgeving Schiphol een 
subsidie aangevraagd om ons ontwikkelingsplan Cultureel 
Erfgoed tot uitvoer te kunnen brengen. 

Met dit plan sluiten we naadloos aan bij de ontwikkeling 
die we in de tuinbouw zien. Helaas moeten we vaststellen 
dat er weer kwekers zijn die vanwege gebrek aan 
bedrijfsopvolging cultuurakkers in verkoop brengen.

Langzamerhand moet ook het onderhoud van eerder 
aangekochte akkers de nodige aandacht krijgen. Daartoe is 
door de Werkgroep Beheer en Inrichting een inventarisatie 
gemaakt waarmee we voorlopig uit de voeten kunnen.

Al met al voldoende plannen om van 2016 een vruchtbaar 
jaar te maken.

Nico Borgman
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Even voorstellen 

Mijn naam is Dirk Jongkind en ben sinds juni dit jaar 
bestuurslid van stichting De Bovenlanden. Komend jaar 
word ik zestig jaar, een leeftijd die mijn vrouw afgelopen 
jaar heeft bereikt en samen hebben we twee zonen.

Ik ben geboren aan de Oosteinderweg waar mijn vader 
met drie broers een kwekerij had op het bovenland met 
trekheesters, rozen, anjers en chrysanten. Zelf heb ik ook 
ruim tien jaar op deze kwekerij gewerkt. 

Op het bovenland van de Oosteinderweg ben ik 
opgegroeid en wij speelden vaak op de rietzudden die 
bij de kwekerij hoorden. Als je het boek Kampavonturen 
van J. Eigenhuis leest, een jongensboek wat speelt in de 
tweede helft van 1800 in het Oosteinde, dan herken je 
nog heel veel plekken in het bovenland. Dit landschap 
bestaat dus al heel lang en heeft als zodanig natuurlijke 
en historische waarde.

Onze familie heeft al generaties lang aan de 
Oosteinderweg gewoond en daar gewerkt als boer en 
later als tuinder. Een groot deel van het rietland wat was 
overgebleven na het droogvallen van de Haarlemmermeer 
is door hen omgevormd tot teeltakkers. Zij hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de huidige structuur 
van het gebied.

Na de lagere school heb ik de Lagere Tuinbouwschool 
en de Rijks Middelbare Tuinbouwschool gevolgd en 
ben toen gaan werken op de ouderlijke kwekerij en 
andere tuinbouwbedrijven. Vervolgens heb ik de akte 
LV en MO Tuinbouw behaald aan de HTuS in Den 
Bosch en de Landbouw Hoge School in Wageningen. 
Na deze studies ben ik werkzaam geweest aan de Rijks 
Middelbare Tuinbouwschool als docent bloementeelt en 
de laatste twintig jaar in het management van wat nu 
het Wellantcollege MBO Aalsmeer heet.

In de loop der jaren heb ik diverse bestuursfuncties 
vervuld of doe ik nog, meest verbonden aan 
organisaties in de tuinbouw, zoals: Voorzitter landelijke 
werkgroep ontwikkeling tuinbouwvakonderwijs van het 

ministerie van LNV, Secretaris starters project Aalsmeer, 
Rijksgecommitteerde bij de lerarenopleiding STOAS,
Secretaris van het Aalsmeer Tuinbouwcursus comité, 
Preses van de PKN kerk Aalsmeer en daarvoor een 
periode voorzitter van de diaconie, Lid bestuur 
Historische Tuin Aalsmeer.

Veelal bestuursfuncties in organisaties die gericht waren 
op het professionaliseren van de agrarische sector. Voor 
mij betekent dit dat je rekening houdt met het verleden 
en moet proberen de bestaande waarden in te brengen 
in de transformatie van een agrarisch gebied naar een 
meer stedelijke invulling.

Dus proberen de structuur van het bovenland zoveel 
mogelijk in stand te houden, maar wel zoeken naar 
nieuwe invulling waarin ruimte is voor economische 
activiteiten, wonen, recreatie en natuur. Doelstellingen 
waar de stichting De Bovenlanden zich mee bezig houdt 
en waar ik mijn bijdrage graag aan wil leveren.

Dirk Jongkind

Digitalisering van onze percelen  

Sinds september maken wij gebruik van QGIS, 
een gartis, gebruiksvriendelijk geografisch 
informatiesysteem. 

Alle percelen die het eigendom zijn van onze stichting 
zijn in een database ingevoerd met daarbij allerlei 
relevante informatie zoals kadastraal nummer, 
perceelgrootte, datum aankoop en zo meer. 

Ook het gebruik natuur of cultuur, evt. huurder en 
soort van inrichting. Dat laatste is belangrijk voor het 
aanvragen van SNL onderhoudssubsidies.

Het programma biedt tevens de mogelijkheid om 
projecties te tonen met verschillende ondergronden 
zoals Google maps en open street maps (OSM). Op de 
rechterpagina een plaatje met de 122 percelen in het 
Westeinderplas-gebied met als ondergrond de OSM.

Door in te zoomen op een afzonderlijk perceel kunnen 
allerlei bijzonderheden worden ingezien en ook omtrek- 
en oppervlakteberekingen worden gemaakt.

Dirk Jongkind
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Omdat de kadastrale informatie voor het gehele 
bovenlandenden gebied beschikbaar is, is de informatie 
op perceelniveau in een handomdraai te raadplegen. 

Helaas is er (nog) geen directe link naar het kadaster en 
moeten deze gegevens apart en tegen betaling worden 
aangevraagd. Gelukkig gaat de aanvraag digitaal en de 
informatie binnen een paar minuten beschikbaar.

Beste lezers  

Sinds een aantal maanden ben ik bestuurslid van 
Stichting Bovenlanden. Een stichting naar mijn hart, 
die zich als ‘rentmeester’ al vele jaren inspant om een 
bijzonder waardevol stukje Aalsmeer – cultuur en natuur 
- te bewaren. Mede dank zij de enorme inspanningen van 
deze stichting kon de eeuwenoude en heel bijzondere 
structuur van het Bovenlandengebied behouden blijven 
en dat is in deze tijden van oprukkende verstedelijking 
lang niet vanzelfsprekend. De Bovenlanden vormen als 
het ware de longen van Aalsmeer en bovendien zijn ze 
van grote economische en recreatieve waarde. Functies 
die op het eerste gezicht niet makkelijk te verenigen zijn. 
In de Bovenlanden lukt dat wonderwel en dat moet ook 
zo blijven. 

In het dagelijks leven ben ik ondernemer in 
duurzaamheid, consultant die bedrijven en particulieren 
helpt om energie te besparen en maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. Na mijn afscheid uit de 
actieve politiek – ik was raadslid en wethouder - ben ik 
naast het weer opbouwen van mijn bedrijfje veel
vrijwilligerswerk gaan doen en kan op die manier mijn

maatschappelijke betrokkenheid bij de Aalsmeerse 
samenleving tonen. Maar bovenal deel ik met de 
drijvende krachten van Stichting Bovenlanden de passie 
voor duurzaamheid en natuur en milieu. 

Wij hebben een ambitieuze agenda en dat moet ook. 
Want er is nog zo veel te doen om de Bovenlanden te 
behouden voor verrommeling. Om het mogelijk te maken 
dat de voor Aalsmeer zo kenmerkende seringenteelt 
niet verloren gaat en dat de natuur in staat wordt 
gesteld om voor planten en dieren een aantrekkelijk en 
gezond leefklimaat te scheppen. Tegelijkertijd moet het 
mogelijk zijn om het gebied op een verantwoorde wijze 
te ontsluiten voor recreanten. Die opgave is niet mis en 
daar is veel geld, doorzettingskracht en stuurmanskunst 
voor nodig om dat allemaal te bolwerken. Ik draag er 
graag mijn steentje aan bij. 

Langs deze weg wil ik u allen een bijzonder mooi nieuw 
jaar toewensen.  

Ulla Eurich
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Westeinderplassen unieke ‘hotspot’ 
voor Europese Meerval

De meerval is de grootste inheemse roofvis. Tot nu 
toe was er nog weinig bekend over de populatie van 
deze veenreuzen in de Westeinderplassen. Daarom 
heeft het hoogheemraadschap van Rijnland samen met 
Sportvisserij Nederland twee jaar lang onderzoek gedaan 
naar de Europese Meerval in de Westeinderplassen. 
Ook is de lokale beroepsvisser, Theo Rekelhof, intensief 
betrokken geweest bij dit onderzoek als visser en 
vanwege zijn directe kennis over het gebied.

Uit het onderzoek blijkt dat er tussen de 1.500 en 2.000 
meervallen groter dan 25 centimeter voorkomen in de 
Westeinderplassen. Dit is aan de hand van een merk-
terugvangexperiment onderzocht. Hierbij zijn eerst zoveel 
mogelijk meervallen gevangen en voorzien van een 
zender.

De gevangen meervallen zijn vervolgens weer in 
hetzelfde gebied waar ze gevangen zijn, uitgezet. In de 
periode daarna zijn opnieuw zoveel mogelijk meervallen 
gevangen. Door de vissen te scannen werd vastgesteld 
of de vis al gemerkt was of dat het een ‘nieuw’ 
exemplaar betrof. Gedurende het onderzoek zijn er 388 
unieke exemplaren gevangen en voorzien van een merk. 
Vervolgens zijn er 241 exemplaren gevangen, waarvan er 
55 eerder waren gemerkt. 

Bijzonder was dat in de populatie de één- en tweejarige 
meervallen volledig ontbraken in de vangst. De grootste 
meerval was 153 centimeter. Waarschijnlijk was deze 
vis 10 tot 12 jaar oud. Het blijkt dat de meerval op 
de Westeinderplassen niet ouder wordt dan 12 jaar of 
mogelijk een langzamere groei vertoond dan

soortgenoten in de zuidelijke landen. 

Uit het onderzoek is eens temeer het belang 
van de rietzudden voor de meerval gebleken. Bij 
gebiedsontwikkelingen kan Rijnland deze kennis nu 
meenemen. Kennis die voor dit onderzoek nog niet 
beschikbaar was. 

In Nederland komen steeds meer meervallen voor. Toch 
lijkt de populatie in de Westeinderplassen redelijk uniek 
te zijn. Rijnland heeft het voornemen ontwikkeling van 
deze populatie te blijven volgen als onderdeel van de 
maatregelen om te komen tot een goede waterkwaliteit.

IJSVOGELFONDS

Met de toename van de oppervlakte natuurgebied zal 
aanvullend onderhoud moeten worden uitbesteed aan 
professionele bedrijven. En dat kost geld en daarom is 
het IJsvogelsfonds opgericht. Op dit moment wordt het 
IJsvogelfonds gesponsord door de volgende bedrijven:

Meer informatie over het IJsvogelfonds en hoe u zich 
daarvoor kunt aanmelden vindt u op onze site.

Voor in uw agenda:

De vaartocht 2016 vindt plaats op vrijdag 12 augustus 
en gaat dit jaar weer naar de grote en kleine poel. Vanaf 
1 april kunt u digitaal reserveren op onze site.

Colofon 
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