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Nummer 78      27 mei 2016

Jaarverslag 2015                                      

Vooraf

Dit jaarverslag bevat, omwille van de actualiteit, de informatie 
over onze stichting tot en met medio april 2016. 

Organisatie

• Het algemeen bestuur vergadert eenmaal per 2 maanden. 
Het dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en 
penningmeester) vergaderen elke 14 dagen op maandagochtend. 
• In verband met hun aftreden werd in mei 2015 afscheid 
genomen van Hans Alderden en Peter de Jong. De voorzitter sprak

beide heren toe en bedankte hen voor hun inzet. Hans Alderden 
die vanaf de oprichting lid is geweest van het bestuur kreeg een 
oorkonde en werd benoemd tot erelid.
• Dirk Jongkind en Ulla Eurich zijn benoemd tot leden van het 
algemeen bestuur. Tijdens de vergadering van het algemeen 
bestuur op 27 augustus 2015 stelden beiden zich voor met een 
korte uitleg van hun dagelijkse werkzaamheden en hun affiniteit 
met de doelstellingen van onze stichting.
• Het voorstel tot statutenwijziging (van artikel 7 sub 1) werd 
door het algemeen bestuur aangenomen. In de bestaande regeling 
komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid altijd de voorzitter met 
een ander lid van het bestuur toe. Besloten is, gezien de leeftijd 
van de huidige voorzitter, deze bevoegdheid toe te kennen aan 
een lid van het dagelijks bestuur tezamen met een ander lid van 
het bestuur. De wijziging is door Signum Notariaat in de statuten 
bij volmacht aangebracht.
• Rooster van aftreden 2016: Zowel Nico Borgman als Anton de 
Boer stellen zich per 26 mei 2016 herkiesbaar.

Donateurs en anderszins

• Het Bovenlanden Bulletin verschijnt in een full colour uitvoering. 
De oplage is 450 exemplaren en wordt verstuurd naar onze 
donateurs, relaties en de pers. 
• Het aantal donateurs bedraagt thans 336 personen en 
bedrijven; dit aantal is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 2014 
(339). Het IJsvogelfonds kent 11 sponsors. 
• De website wordt redelijk bezocht. Het aantal bezoekers in 2015 
bedroeg 2.340; in 2014 waren er dat 1.960. 
• De traditionele vaartocht vond plaats op vrijdag 14 augustus 
en ging met de River Queen naar het Oosteinderpoelgebied met 
ongeveer120 deelnemers. De ervaring met de River Queen was 
wederom erg positief.
• Een extra editie van het Bovenlanden Bulletin is in de Meerbode 
over 4 full colour pagina’s geplaatst op 27 augustus 2015 ter 
gelegenheid van het 20 jarig bestaan van onze Stichting. De 
plaatsing werd financieel gesteund door 6 sponsoren.

Van de Voorzitter 

Ondanks onze volle inzet hebben we niet kunnen 
voorkomen dat de gemeente het project Groenzone onlangs 
heeft afgeblazen. 

Dat wil zeggen dat de aanleg van een natuurpad van ca. 
1.800 meter lang door het bovenland van Aalsmeer-Oost 
niet doorgaat! De aanleg van de Groene AS Aalsmeer blijft 
daarmee volledig voor rekening van de Bovenlanden. Een 
gemiste kans, met name de € 500.000 door de gemeente 
besteed aan plankosten hadden wij graag in het gebied 
geïnvesteerd, bijvoorbeeld aan aankoop, onderhoud en 
inrichting van de resterende akkers. 

Het is spijtig als een zo groot bedrag vermorst (verkwist) 
wordt, temeer daar de provincie Noord-Holland op 
dit moment erg traag is in de afhandeling van onze 
subsidieaanvragen.

Juist nu er een groot aanbod komt in natuurrakkers hebben 
we een grote behoefte aan financiën om tot aankoop 
te kunnen overgaan.  Met het geld dat de Stichting 
Leefomgeving Schiphol voor het project Groenzone had 
uitgetrokken, namelijk € 2.800.000 zouden wij bijvoorbeeld 
tientallen hectares aan cultuurakkers kunnen aankopen. 

Als daarmee de leefomgeving van Schiphol niet zou zijn 
verbeterd dan weet ik het niet meer. Wij houden ons 
aanbevolen, de plannen liggen klaar.

Nico Borgman

Bovenlanden Bulletin
NIEUWSBRIEF VAN STICHTING DE BOVENLANDEN AALSMEER



2

Digitalisering van onze percelen

• Sinds september 2015 maken wij gebruik van QGIS, een open 
source, gebruiksvriendelijk geografisch informatiesysteem. Alle 
percelen die het eigendom zijn van onze stichting zijn in een 
database ingevoerd. Hierin staat  allerlei relevante informatie 
zoals kadastraal nummer, perceelgrootte, datum aankoop en zo 
meer. Ook de status ‘natuur’ of ‘cultuur’, evt. huurder en soort 
van inrichting. Dat laatste is belangrijk voor het aanvragen van 
SNL onderhoudssubsidies. Omdat de kadastrale informatie voor 
het gehele bovenlandengebied beschikbaar is, is de informatie op 
perceelniveau in een handomdraai te raadplegen.

Aankopen en eigendom

Wij kochten op:
• 19-1-2015 van de heer J.P. van der Jagt de percelen H-0177 en 
H-2632 met een oppervlak van 2.050 m2 teelland en water.
• 10-4-2015 van Kornelis Buis W.A. Zoon v.o.f. de percelen H-0215, 
H-0216, H-0217, H-0218, H-0180, H-0181 en E-1446 met een 
oppervlak van 12.210 m2 teelland, rietland, bos en water.
• 10-4-2015 van Wed. Jacob Hansen en Zonen v.o.f. de percelen 
H-0282, H-0283 en H-1721 met een oppervlak van 5.630 m2 
teelland en water.
• 5-6-2015 van Stichting Familie Douqué-Schmitz de percelen 
H-2620, H-2716, H-2717 en H-2718 met een oppervlak van 3.270 m2 
natuurgrond en water gelegen aan de Westeinderdijksloot.
• 14-8-2015 van Koninklijke Kweekerij Terra Nova het perceel H-0419 
met een oppervlak van 810 m2 perceel riet en water.

Hiermee komt het totaal aan eigendom van onze stichting 
op ca. 37,95 hectare. Daarvan is 65.605 m2 verhuurd aan 
totaal 10 pachters en 1 recreant. De pachtprijs voor teelland 
bedraagt € 0,67 p/m2. 

Onderhoud

• Bestuurslid en voorzitter van de commissie beheer en inrichting 
Jos Brockhoff heeft samen met Jan Pieter Korenwinder wederom 
veel “veldwerk” uitgevoerd. Alle percelen die we in eigendom 
hebben werden door hen regelmatig bezocht. Waar nodig werd 
ingespeeld op noodzakelijk maai- en onderhoudswerk. Na elke 
inspectietocht en commissievergadering wordt het bestuur 
schriftelijk geïnformeerd. 
• In plaats van de “traditionele” boomplantdag werd een 
“boomsnoeidag” gepland voor 19 maart. Eind februari werd bekend 
dat de geplande datum in strijd was met de geldende richtlijnen 
(Flora en Faunawet) en dat hieraan in de lokale pers (negatieve) 
aandacht zou worden besteed. Het dagelijks bestuur adviseerde 
daarom de organisatoren deze dag af te gelasten. De voortijdige 
publicatie van dit advies was voor Jos Brockhoff reden om zijn 
bemoeiingen met de commissie beheer en inrichting per 26 mei 
2016 te beëindigen en op die datum ook terug te treden als 
bestuurslid van onze stichting.

Natuurcompensatie N-207

• Het project Natuurcompensatie N-207 is eind augustus 2015 
afgerond. Het Dagelijks Bestuur is de commissie beheer en 
inrichting erkentelijk voor hun inzet om de omzetting van cultuur- 
naar natuurgebieden zo weloverwogen, snel en binnen de gestelde 
begroting uit te voeren.
Ook de provincie complimenteert ons als volgt: “Aan de hand van 
de door u overgelegde gegevens stellen wij vast dat de activiteiten 
zoals beschreven bij uw subsidieaanvraag zijn uitgevoerd. Verder 
hebben wij vastgesteld dat u aan de u bij de subsidieverlening 
opgelegde verplichtingen heeft voldaan. Het doet ons genoegen 
dat de uitvoering al met al zo voorspoedig is verlopen. Wij hopen 
dat de percelen met hun nieuwe functie spoedig hun waarde als 
natuurgebied zullen bewijzen.”

Overige zaken

• De Bloeiende Ledenbank Actie 2015 van de Rabobank heeft voor 
ons € 983,60 opgeleverd.
• Het recreatiesteunpunt (RSP) aan de Jac.Takkade te Aalsmeer 
wordt per 31 december 2016 teruggegeven aan de eigenaar, de 
Stichting Landschap Noord-Holland (LNH). Er hebben daarover 
enkele constructieve en plezierige gesprekken plaatsgevonden 
met o.a. Els Zwartendijk van LNH. Het RSP wordt door LNH 
overgenomen met de aanwezige steigers. Hoe het beheer 
na 1 januari 2017 zal plaatsvinden, zal verder door LNH, het 
Amsterdamse Bos en de gemeente worden uitgewerkt. 
• Lopende subsidieaanvragen:
- In oktober 2015 is een complete inventarisatie van onze percelen 
(148 stuks) op locatie uitgevoerd. Dit in samenwerking met de 
Bosgroep Midden Nederland. Zij gaan voor ons de aanvraag 
Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) voor 2017 verzorgen 
die naar verwachting ca. € 2.000 per jaar gaat opleveren.
- Het bestuur blijft zich inspannen om ook andere bronnen aan te 
boren.
• Er is enige malen contact geweest met Ton van Oostwaard, 
Stelling 2.0. Dit betreft een project met de aanplant van fijnstof 
opnemende en CO2 reducerende gewassen in het gebied van 
de Stelling van Amsterdam. Het project wordt ondersteund door 
ongeveer 30 gemeentelijke overheden. Vanuit Stelling 2.0 is 
interesse voor het gebruik van akkers van De Bovenlanden. 

Groenzone Aalsmeer

• In 2015 werd door de gemeente Aalsmeer een nieuw plan 
ontwikkeld waarbij gevraagd is om onze terreinen in het 
“Bloemenlust”-gebied tegen vergoeding beschikbaar te stellen. 
• In de aanloop naar een definitieve uitwerking van de plannen laat 
de oud-eigenaar van twee percelen van zich horen en is het, mede 
op grond van de bepalingen in de verkoopovereenkomst, niet eens 
met de plannen. 
• Het project loopt daarop vast en tijdens een voorlichtings-
bijeenkomst in de Beach op 15 februari deelde de verantwoordelijke 
wethouder mee dat het project door de gemeente zal worden 
gestopt. 
• Voor onze Stichting een bittere teleurstelling omdat de 
toekomstige onderhoudskosten alsmede de beschikbaarheids-
vergoeding daarmee verloren gaan.

Groene AS

• Vanuit de provincie Noord-Holland is voor verwervingen in de 
Groene AS Aalsmeer een bedrag van € 2.500.000 gereserveerd. Als 
uitvoerende partij is onze Stichting aangewezen. Omdat aan de 
subsidieverlening een groot aantal voorwaarden zijn verbonden 
laat de uitbetaling daarvan nog steeds op zich wachten en zijn de 
regels nog steeds niet duidelijk. Hoewel er al een aantal percelen 
voor dit project zijn aangekocht en er een uitgebreid voorstel 
voor de inrichting is afgegeven wachten we nog steeds op meer 
informatie.

Financiën

De financiële positie van onze Stichting is gezond te noemen. De 
reserves zijn toegenomen door de pachtopbrengsten. Ook onze 
inzet voor de natuurcompensatie N-207 heeft extra opbrengsten 
opgeleverd. Het financiële overzicht staat op pagina 3 van dit 
bulletin.

Aalsmeer, mei 2016

Arie Buijs, secretaris
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Financiële overzichten 

Balans per 31 december

Activa 2015 2014
€ € € €

Vaste activa
Natuurpercelen  14 12 
Cultuurpercelen 9 9
Inventaris - 23 - 21

Vlottende activa
Vorderingen 8.800 9.313
Liquide middelen  377.591  527.650 

 386.414  536.984 

Passiva 

Voorzieningen
Reserve onderhoud oeverbescherming
natuur en cultuurterreinen. 50.000 50.000
Overige reserve 11.678 5.915 
Bestemmingsreserve Cultuurterreinen  65.184 38.571
Bestemmingsreserve Natuurterreinen  - 91.115 
Bestemmingsreserve Recreatiesteunpunt  4.367 5.269
Bestemmingsreserve Reigersbos  20.893 20.893
Bestemmingsreserve St. Mainport en Groen 233.517 290.967
Bestemmingsreserve Omlegging N-207 - 385.639   32.504 535.234

Kortlopende schulden
Te betalen posten        775     1.750

 386.414  536.984

Staat van baten en lasten secretariaat

Inkomsten 2015 2014
€ € € €

Omslagkosten pacht 1)*  6.236 6.000 
Omslagkosten bestuurskosten 2)*   2.725 4.213
Omslagkosten huisvestingskosten 3)* 2.876 2.876
Omslagkosten N-207 4)*  9.937 2.572
Begunstigers bedrijven  407 2.327 
Begunstigers particulieren  6.654 6.408 
Begunstigers diverse/extra 15 - 
Rente     395 29.245 - 24.396

Uitgaven
Bestuur en administratie 9.083 14.046 
Drukwerk en porto  3.507 3.124 
Algemene kosten  3.052 617 
Accountantskosten  1.751 1.704 
Kosten rondvaart  1.078 1.078 
Bankkosten  583 284 
Huisvestingskosten  9.588 9.588 
 Bijdrage huur derden -560 -560
 Bijdrage gemeente Aalsmeer  -4.600 23.482 -4.600  25.281 
Saldo ten laste van voorziening secretariaat   5.763 -885

1) Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 15% van de totale kosten van een project en pacht ten gunste van het secretariaat gebracht.
2) Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 30% van de bestuurskosten aan SMG ten gunste van het secretariaat gebracht
3) Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 30% van de huisvestingskosten aan SMG ten gunste van het secretariaat gebracht
4) Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 5% van de totale kosten van het project compensatie omleggen N-207 ten gunste van het secretariaat

gebracht.
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Colofon 

Uitgave : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Oplage : 450 stuks

Redactie : Nico Borgman en Arie Buijs 

Vormgeving : Arie Buijs

Foto’s : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Postadres : Postbus 356, 1430 AJ Aalsmeer

Kantoor : Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72, Aalsmeer

Telefoon : 06-51082342

E-mail : info@bovenlanden.nl 

Internet : www.bovenlanden.nl

IBAN : NL34 RABO 0300 1504 23

Uitnodiging voor begunstigers en sponsors

Voor de jaarlijkse vaartocht op
Vrijdag 12 augustus 2016 van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur

• Vertrek om 19.00 uur vanaf het Zorgcentrum Aelsmeer met de ms Koningin Juliana. Het 
maximaal aantal deelnemers is 120 en vol is vol.

• De tocht voert dit jaar door het Bovenlandengebied op de kleine Poel en Westeinderplas en 
weer terug. 

• Om circa 21.30 uur meren we weer af bij het Zorgcentrum.
• U kunt de aanlegplaats van de boot bereiken over het paadje dat vanaf de Kanaalstraat  

tussen de huisnummers 53 en 55 naar het terrein van het zorgcentrum loopt.
• Parkeergelegenheid is er voldoende op het Praamplein.
• Aanmelding vooraf is beslist noodzakelijk. Bij voorkeur via onze website: www.bovenlanden.

nl of d.m.v. onderstaand formulier. 
• Als u zich inmiddels al via het internet heeft aangemeld dan is opnieuw aanmelden niet nodig.

  

 Aanmeldingsformulier voor de vaartocht op vrijdag 12 augustus 2016 van 19.00 tot 21.30 uur

 Dit formulier voor 1 augustus aanstaande sturen aan :  Stichting de Bovenlanden

         Postbus 356

         1430 AJ Aalsmeer

 Naam     : …………………………………………………...................

 Adres     : …………………………………………………...................

 Postcode en woonplaats  : …………………………………………………...................

 E-mail     : …………………………………………………...................

 Geeft zich op voor de vaartocht met ….. personen (maximaal 2)

 Bij verhindering graag afmelden.

Wilt u onze digitale nieuwsbrieven ontvangen en zo nog 

sneller op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld u dan 

aan via onze site en klik op: AANMELDEN


