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In Noord-Holland zijn nog teveel paden 
onbewandeld, verhalen ongelezen, 
gebouwen niet betreden en schilderijen 
niet bekeken. Om dit culturele erfgoed 
te laten herleven is de provincie Noord-
Holland voor de derde keer op zoek 
naar out-of-the-box-ideeën en nieuwe 
concepten die meer bezoekers trekken 
naar deze prachtige plekken.

Van de Voorzitter 

Door de jaren heen zijn er regelmatig contacten geweest 
tussen De Bovenlanden en de Historische Tuin over 
mogelijke aankopen door de stichting van naastgelegen 
akkers ten behoeve van uitbreiding van de Tuin. Er is 
daarover ook direct gesproken met de eigenaren van 
de percelen of hun vertegenwoordigers. Vraagprijs en 
bieding bleken telkenmale te ver uit elkaar te liggen. Een 
voorstel van de gemeente met het doel de betrokken 
partijen te bewegen tot een gezamenlijk initiatief, met 
als uitgangspunt de onlangs vastgestelde Structuurvisie, 
is na enkele gesprekken gestrand. Opnieuw lagen de 
standpunten te ver uiteen. 

De gedachte om het gebied, direct grenzend aan de 
Historische Tuin, te behouden als Cultureel Erfgoed 
heeft ons echter nooit losgelaten. Gelden om een eerste 
presentatie verder uit te werken tot een plan waarmee 
subsidiekanalen en/of andere geldverstrekkers benaderd 
zouden kunnen worden, ontbraken. Holland Call, een 
tweejaarlijks initiatief van de provincie Noord-Holland 
om onbekend Cultureel Erfgoed aan de vergetelheid te 
ontrukken, kan daarin wellicht verandering brengen. We 
hebben ons aangemeld en ons idee, een themapark met 
de werknaam De Seringenkamer, behoorde direct tot de 20 
geselecteerden.

Op dit moment zijn we een ronde verder en is bekend 
dat we met 10 anderen verder gaan tot de finale. Deze 
10 deelnemers krijgen een intensieve begeleiding in het 
uitwerken van hun idee tot een professionele ‘pitch’. 
Daarvoor zijn een aantal sessies belegd, die uitmonden in 
een zogenaamd Meet & Match Event op 1 december. Tijdens 
die bijeenkomst presenteren de geselecteerden hun ideeën 
aan een publiek, bestaande uit onder andere investeerders, 
ondernemers en professionals uit het netwerk van de 
provincie. 

Uiteindelijk worden drie winnaars gekozen door een jury, 
die ook de verdeling van het startkapitaal van € 25.000 
vaststelt. Daarnaast stemt het aanwezige publiek op de 
ideeën, die worden gepresenteerd. Ik raad u aan eens op 
de site van Holland Call te kijken en gebruik te maken 
van de mogelijkheid uw voorkeur voor de Seringenkamer, 
inmiddels op advies van vakmensen uit de toeristische 
wereld omgedoopt tot Aalsmeer Watertuinen, uit te 
spreken. De link vindt u terug op onze site: bovenlanden.nl

Tijdens het eerste selectieweekend in Alkmaar werden we 
blij verrast door de belangstelling van de provincie voor 
de Seringenkamer/Aalsmeer Watertuinen. Op hun verzoek 
is onze presentatie opgestuurd en aldaar vervolgens onder 
de aandacht gebracht van de afdelingen Cultureel Erfgoed, 
Natuur, Cultuur en Ruimte. Een onverwacht resultaat, 
minstens zo inspirerend als het feit dat we bij de finalisten 
behoren. Foto’s van het “bootcamp” vindt u op pagina 4.

Inmiddels zijn zowel de Stichting Oud Aalsmeer en de 
Stichting Historische Tuin door ons in kennis gesteld van de 
deelname aan Holland Call. Ook is gesproken met een van 
de grondeigenaren in het gebied en volgt nog deze maand 
een gesprek met de gemeente. Onlangs liet een van de nog 
resterende trekheesterkwekers ons weten te verwachten dat 
de seringencultuur binnen enkele jaren zal verworden tot 
een museale teelt. Een reden te meer om in elk geval het 
nog nauwelijks aangetaste landschappelijke patroon van 
het gebied naast de Historische Tuin in stand te houden en 
te benoemen tot Cultureel Erfgoed. Alleen op die manier 
blijft de oorsprong van de Aalsmeerse bloementeelt, 
de bakermat van de wereldwijde handel in bloemen en 
planten, ook in de toekomst zichtbaar. 

Nico Borgman
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Even voorstellen

Het bestuur van onze stichting prijst zich gelukkig met de 
benoeming van Ap Eigenhuis als nieuw bestuurslid. Ap stelt 
zich hierbij graag aan u voor:

Geboren en getogen in Aalsmeer, om precies te zijn in 
de Primulastraat in Aalsmeer Zuid. Na Gymnasium-B 
aan het Casimir Lyceum in Amstelveen en een opleiding 
personeelswerk in Amsterdam, ben ik bij de toenmalige 
Melkunie gaan werken. Dat was een groot zuivelbedrijf met 
een coöperatieve eigendomsstructuur. Eerst in Amsterdam, 
later in Woerden, waar ik mijn vrouw AnnaMaria heb leren 
kennen. Wij hebben samen drie kinderen (van 22 tot 30 jaar).

Na de Melkunie kwam Unilever, waar ik begon als hoofd 
personeelszaken voor het wasmiddelenbedrijf in Nederland. 
Daarna werd ik begin jaren ’90 personeelsdirecteur voor 
de wasmiddelen in Duitsland (en woonden we met ons 
gezin in Hamburg), vervolgens eenzelfde functie voor het 
wereldwijd opererende DiverseyLever in de industriële 
schoonmaak- en hygiënebranche. Na twee jaar hoofdkantoor 
in Londen, was mijn laatste baan bij Unilever in Rotterdam 
waar ik verantwoordelijk was voor Human Resource voor alle 
activiteiten van ijs en diepvries wereldwijd. 

Ik ben nu 64 jaar en hoop nog een hele lange periode voor 
me te hebben. Ik wil me verder blijven ontwikkelen en barst 
nog van de energie. Ik ben een verbinder, ben thuis in de 
Aalsmeerse ondernemerswereld, kan goed met mensen 
omgaan, maar wil ook invloed hebben op wat zij en ik samen 
doen. Na mijn internationale banen ben ik weer lokaal geland. 
We wonen in de Wilgenlaan in Aalsmeer en blijven daar 
voorlopig lekker wonen. Tuinieren is mijn hobby en ik ben 
graag in de bergen in Oostenrijk, ook om te skiën.

De afgelopen paar jaar ben ik in Aalsmeer actief geweest in 
uiteenlopende activiteiten: Samen met Mike (Multi) van der 
Laarse organiseer ik jaarlijks met hulp van heel veel anderen 
Vuur en Licht op het Water. OostOogst bestaat nu drie jaar 
en heb ik namens de Voedselbank helpen opzetten voor de 
familie Zekveld. De Initiatiefgroep Aalsmeer Quo Vadis ben 
ik begonnen om met onafhankelijk denkende en creatieve 
mensen die niet uit de politieke hoek komen, aan een betere

promotie van Aalsmeer als bloemen- en waterdorp te werken. 
Sinds drie jaar ben ik voorzitter van het bestuur van de 
Stichting Crown Theater Aalsmeer. In juni heb ik samen met 
Bob van den Heuvel het Flower Festival Aalsmeer op het Fort 
Kudelstaart georganiseerd. 

De activiteiten voor De Bovenlanden passen goed bij mijn 
ambitie om een steentje bij te dragen aan Aalsmeer als een 
levendig, mooi, succesvol en gezellig bloemen- en waterdorp. 

Ap Eigenhuis

Om de afwisseling in het landschap te behouden en het 
voortbestaan van de nog resterende bloemisterijbedrijven 
te waarborgen, heeft de stichting een zestal blokken 
geselecteerd. Deze liggen als een lint verspreid door het 
gebied en zijn elk voor zich ongeveer 4 hectare groot. 

Elk daarvan zal min of meer haar eigen karakter krijgen. 
Van de totaal 27 hectare is al 7 hectare aangekocht, 
voor de overige 20 hectare wordt nog naar financiering 
gezocht. Wellicht biedt het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling daarvoor mogelijkheden, anderzijds 
wordt gedacht aan gelden vanuit de Stichting Leefomgeving 
Schiphol. Op de kaart hiernaast zijn de 6 blokken aangegeven 
en volgt een beschrijving van elk daarvan.

West 1, Dorp nabij Historische Tuin

De trekheesterkwekers in dit blok hebben allen aangegeven 
hun bedrijfsactiviteiten te willen beëindigen. Aansluitend op de 
Historische Tuin heeft de stichting, vooruitlopend op verdere 
uitbreiding, een basisplan ontwikkeld voor de herinrichting 
daarvan. Meer daarover in het voorwoord van de voorzitter. 
Een veelheid van activiteiten moet mogelijk worden, waarbij 
het unieke strokenpatroon van de Aalsmeerse bovenlanden 
dient te worden benadrukt. 

Op de afzonderlijke percelen kan, aansluitend op of in 
samenwerking met de Historische Tuin, de ontwikkeling van 
Aalsmeer vanaf het in cultuur brengen van het oorspronkelijke 
vroegmiddeleeuwse moerasgebied tot het huidige centrum 
van de wereldwijde handel in bloemen en planten in beeld 
gebracht worden. Te denken valt hierbij aan een parkachtige 
omgeving met een voor bezoekers aantrekkelijke veelheid aan 
bloemensoorten. 

Daarnaast kan een link worden gelegd naar Aalsmeer als 
aantrekkelijk watersportgebied door het maken van een brede 
doorvaart met een brugverbinding naar de Westeinder Plassen. 
In beperkte mate kunnen aanlegplaatsen voor passerende zeil- 
en motorboten worden verwezenlijkt, alsmede kleinschalige 
horeca. Via een pontverbinding over de Ringvaart kan een 
fietsverbinding door het Geniepark naar het Park van de 21ste 
eeuw worden gerealiseerd. 

Ontwikkelingsplan Cultureel Erfgoed Aalsmeer



West 2, ‘Rozijntje’ / Topsvoort

Hiervoor maken we een overstap naar het eilandengebied 
tussen de Kleine en de Grote Brug. Dit blok is nog volledig 
in gebruik als cultuurgebied. Op afzienbare termijn zullen een 
aantal aldaar nog aanwezige eigenaren hun bedrijfsvoering 
beëindigen. Anderen hebben inmiddels aangegeven de 
percelen graag in gebruik te willen nemen als huurder van De 
Bovenlanden. 

Hiermee wordt het voortbestaan van een voorbeeld van het 
landschap, zoals dat alom aanwezig was tot eind jaren ’60 van 
de vorige eeuw, gewaarborgd. 

West 3, ‘De Boogerd van Kees Bij’
 
Met deze nostalgische naamgeving wordt verwezen naar 
een ver verleden. Ooit stonden hier fruitbomen, thans bij 
uitstek het voorbeeld van de visie van De Bovenlanden op de 
toekomst van het gebied. Enerzijds tot natuur omgevormde 
cultuurakkers, daartussen percelen met trek- en besheesters, 
een nieuw aangelegd rietland en een voor de watersport 
verbrede doorvaart vanuit het eilandengebied naar de Grote 
Poel. 

Voor de afronding van dit blok dient nog ongeveer 0,5 hectare 
te worden aangekocht en ingericht. Daarna ontstaat een 
gebied met een afwisseling van hoog (elzenbroek) naar laag 
(rietland), van natuur naar cultuur, met een doorzicht vanaf de 
Grote naar de Kleine Poel en met ruime doorvaarten en luwe 
oppertjes voor recreanten.

Oost 1, ‘Aan de omweg’

Dit blok, liggend bij de Molenpoel aan de Jac. Takkade en 
grenzend aan het natuurgebied van het Landschap Noord-
Holland, beslaat een 11-tal akkers. Daarvan zijn er reeds 4 
eigendom van de stichting. Aankoop van de overige 7 kan 
op korte termijn worden gerealiseerd mits een oplossing 
wordt gevonden voor de sanering van de daar aanwezige 
asbesthoudende beschoeiingen. 

Na aankoop en herinrichting kunnen de akkers direct worden 
doorverhuurd aan de trekheesterkwekers ter plaatse. De 
verwachting is dat de percelen nog zeker een generatie lang 
(20 à 30 jaar) in cultuur zullen blijven. Nog aan te kopen: 3 
hectare.

Oost 2, ‘Bloemenlust’

Van dit blok, grenzend aan het voormalig veilinggebouw 
Bloemenlust, is reeds het merendeel in bezit van De 
Bovenlanden. Nog aan te kopen: 0,5 hectare. Een doorsteek 
van de Pontweg zou een verbinding met Blok Oost 1 kunnen 
bewerkstelligen. Het overgrote deel van de grondposities in dit 
blok is eigendom van de stichting. 

Oost 3, ‘Jaap Bollebrug’

In dit blok bevinden zich nog enkele trekheesterbedrijven. 
De stichting heeft daar enkele percelen natuur (stapstenen 
Groene AS Aalsmeer) alsmede een aantal cultuurakkers in 
eigendom. Ter afronding van de Groene AS moet in dit blok 
nog ongeveer 4,5 hectare worden aangekocht. Herstel van de 
voormalige Jaap Bollebrug schept de kans om in dit blok een 
aantrekkelijke doorvaart voor de kleine watersport mogelijk 
terug te brengen.
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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

Onze jaarlijkse vaartocht, 12 augustus 2016

Natuur rond de Blootshoofdakker, juli 2016
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IJSVOGELFONDS
 
Met de toename van de oppervlakte natuurgebied zal meer 
aanvullend onderhoud moeten worden uitbesteed aan 
professionele bedrijven en dat kost geld. Daarom is het 
IJsvogelfonds opgericht. Meer informatie over het IJsvogelfonds 
en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden vindt u op onze site.
 
Op dit moment wordt het IJsvogelfonds gesponsord door de 
volgende bedrijven:

Colofon 

Uitgave : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Oplage : 450 stuks

Teksten : Nico Borgman en Piet Harting

Vormgeving : Arie Buijs, tevens eindredactie

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

Persoon
Jachthavenbedrijf

Financieringsoverzicht Stichting de Bovenlanden Aalsmeer van 1994 tot december 2015

Financiers:
Stichting Mainport en Groen  28,5 %
Provincie Noord Holland via FINH fonds en Groene AS  33 %
Eigen financiering (o.a. uit pachten)  13 %
Gemeente Amsterdam Bijdrage in kader van Vietnamweide ruil  7 %
Hagelunie, DINAMO-fonds, Staatsbosbeheer, RABO-bank, Particulieren e.a.  7 %
Gemeente Aalsmeer (Startbijdrage) 5 %
Ministerie van Landbouw, Groene Hart regelingen en structuurversterking  5 %
Hoogheemraadschap van Rijnland 1,5 %      
 

Totaal investeringen: € 4 miljoen

Dit betreft de aankoop en inrichting van ongeveer 140 percelen met een totaal oppervlakte van 38 hectare.
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