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Nummer 80      15 mei 2017

Jaarverslag 2017 

Vooraf

Dit jaarverslag bevat, omwille van de actualiteit, de informatie 
over onze stichting tot en met medio april 2017. 

Organisatie

• Het algemeen bestuur vergadert eenmaal per 2 maanden. 
Het dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en 
penningmeester) vergaderen gebruikelijk op maandagochtend. 

• Op de bestuursvergadering van 26 mei 2016 werden zowel 
Nico Borgman als Anton de Boer herbenoemd voor een 
nieuwe periode.  

Wij namen afscheid van Jos Brockhoff die om hem moverende 
redenen als bestuurslid aftrad.

• In september 2016 is Ap Eigenhuis benoemd als nieuw lid van 
het Algemeen Bestuur.

• Rooster van aftreden 2017: Arie Buijs, Cees Tas en Bert Buis. 
Ze zullen worden gevraagd zich herkiesbaar te stellen.

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 344 personen en 
bedrijven; dit aantal is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 
2015 (336). Het IJsvogelfonds kent 11 sponsors. 

• De website wordt redelijk bezocht. Het aantal bezoekers in 
2016 bedroeg 2.298; in 2015 waren er dat 2.340. 

• De traditionele vaartocht vond plaats op vrijdag 12 
augustus en ging met de “Koningin Juliana” naar het 
Westeinderplassengebied met ongeveer 120 deelnemers. 

Aankopen en eigendom

In 2016 vonden geen nieuwe aankopen plaats. Het totaal aan 
eigendom van onze stichting is ca. 37,95 hectare. Daarvan 
is 62.745 m2 verhuurd aan totaal 10 telers en 1 recreant. De 
huurprijs voor teelland bedraagt per 1 januari 2017 € 0,70 p/m. 

Onderhoud

• De commissie beheer en inrichting bestaat thans uit de 
bestuursleden Piet Harting en Cees Tas met als deskundigen 
Bart Hulsbos en Claudia Kooij. Claudia is gezien haar 
werkervaring bij het Hoogheemraadschap van Rijnland 
en Rijkswaterstaat, alsmede haar betrokkenheid bij onze 
stichting een waardevolle aanvulling.

• Ten gevolge van het uitblijven van de toegezegde subsidie 
door de Provincie Noord-Holland zijn geen grote werken 
onderhanden. 

• Alle opdrachten voor regulier onderhoudswerk tot het eind 
van het seizoen 2016 zijn verstrekt aan Beijeman, Sparnaaij 
en Versteeg. 

Overige zaken 

• Vaartochten zijn gehouden met (de inmiddels overleden) 
gedeputeerde Tjeerd Talsma, Statenfractie Noord-Holland en 
leden van de plaatselijke afdeling D66 en vertegenwoordigers 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In alle gevallen 
bleken de deelnemers zowel onbekend met, als onder de 
indruk te zijn van, het gebied en de activiteiten van De 
Bovenlanden daarin.

Van de Voorzitter 

Het jaar 2016 zal vooral in onze herinnering blijven als 
het jaar dat wordt gekenmerkt door het uitblijven van de 
Groene AS subsidies van de provincie. 

Dit betekent een verloren jaar met betrekking tot de 
aankoop van seringenakkers en/of natuurgebiedjes. Dat 
terwijl er nota bene door de provincie voor ons tweeënhalf 
miljoen euro is gereserveerd voor deze aankopen. 

Ook is 2016 het jaar waarin het plan van de gemeente 
om in Aalsmeer-Oost een natuurpad aan te leggen, 
de zogenaamde Groenzone, sneuvelde. Miljoenen aan 
subsidiegelden van de Stichting Leefomgeving Schiphol 
gingen daarmee verloren.

Gelukkig hebben we het jaar nog wel kunnen afsluiten met 
de succesvolle deelname aan de prijsvraag van de provincie 
voor het op de kaart zetten van een Cultureel Erfgoed 
project. We hadden weliswaar niet de hoofdprijs, maar we 
wonnen wel de aantrekkelijke publieksprijs. Dat geeft ons 
voldoende drive om het idee Cultureel Erfgoed in de vorm 
van de Watertuinen met grote voortvarendheid ter hand te 
nemen. 

Wij vertrouwen er echter op dat de uitbetaling van de 
provinciale subsidie nu echt binnen een paar maanden 
afkomt en dan is er voor 2017 genoeg werk aan de winkel.

Nico Borgman
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• Kwekerij Terra Nova: Op 19 oktober werd door een vijftal 
bestuursleden een bezoek gebracht aan de heren Keessen, 
die een uitleg gaven van hun plannen om de kwekerij te 
ontmantelen en op hun land (vakantie)woningen te laten 
ontwikkelen. Het plan komt bij ons over als realistisch met 
oog voor omgeving en natuur.

• Project Watertuinen: We hebben veel tijd besteed aan 
de invulling van het gebied naast de Historische Tuin die 
de werknaam “Watertuinen” kreeg. Het plan behelst een 
uniek landschap waar bezoekers kunnen genieten van de 
bloemenrijkdom waardoor Aalsmeer altijd bekend is geweest 
en nog steeds is. Het hele jaar door, in de open lucht en in 
kassen. Met een pluktuin, rondvaarten, terrasjes, kleinschalige 
horeca, overnachtingsmogelijkheden enz. Na de blijdschap 
vanwege het winnen van de Publieksprijs tijdens het 
provinciale initiatief “Holland Call” volgde de deceptie van de 
uiterst terughoudende reacties door eigenaren en gemeente.

• Het recreatiesteunpunt (RSP) aan de Jac.Takkade te Aalsmeer 
is per 31 december 2016 teruggegeven aan de eigenaar, de 
Stichting Landschap Noord-Holland (LNH). 

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 in 2015 een uitgebreid 
voorstel voor de inrichting is afgegeven wachten we nog 
steeds op meer informatie. De aanvraag moest begin 2017 in 
zijn geheel opnieuw worden ingediend.

Overleg met verschillende instanties 

• Provincie Noord-Holland  
Met de provincie is een intensief contact onderhouden inzake 
de afwikkeling van de subsidieaanvraag Groene AS, Fase I. De 
inspanning van betrokken ambtenaren om nieuwe regelgeving 
vertaald te krijgen naar een in de praktijk werkbare situatie 
lijkt gestalte te krijgen. Volgens zeggen moet nog deze 
maand tot toekenning van de ingediende aanvraag worden 
overgegaan. 

• Gemeente Aalsmeer 
De stichting heeft ruim en onverwacht in de publiciteit 
gestaan door haar deelname aan Holland Call. Waar het 
idee Watertuinen warme belangstelling ten deel viel aan 
provinciezijde, heeft de gemeente Aalsmeer een uiterst 
terughoudende opstelling ingenomen. Er lijkt echter een 
opening te komen. 

• Hoogheemraadschap van Rijnland 
In het kader van de uitvoering Kader Richtlijn Water II worden 
besprekingen gevoerd waarbij ook de Stichting betrokken 
is. Mogelijk gaat dit leiden tot de uitvoering van enkele 
gezamenlijke projecten, waaronder vooroeverbeschermingen. 

• Subsidies 
Er is een contact tot stand gebracht met Haute Couture, 
een adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van 
subsidieaanvragen. Bestaande financieringsstromen vallen 
weg, nieuwe wegen moeten worden gezocht om aankopen te 
kunnen realiseren. 

• Greenport Aalsmeer 
De belangstelling van de provincie Noord-Holland voor het 
idee Watertuinen heeft geleid tot een gesprek met Greenport 
Aalsmeer. Daaruit zijn gesprekken voortgekomen met Esther 
van der Klis namens Gemeente Aalsmeer en Hans van Geest 
namens LTO Noord Glaskracht met een bedrijfsbezoek 
aan de firma Kazemier. Binnen lopende onderzoeken in 
de glastuinbouwsector bleek de trekheestercultuur over 
het hoofd te zijn gezien. De stichting heeft weten te 
bewerkstelligen dat gesprekken met de kwekers gaan 
worden gevoerd in zowel het kader van Greenport als het 
gemeentelijke voornemen om een structuurvisie voor de 
Oosteinderweg te gaan schrijven.

Financiën

De financiële positie van onze Stichting is redelijk gezond te 
noemen. Omdat subsidiestromen vrijwel uitgeput zijn, zijn er 
momenteel geen mogelijkheden tot aankoop van nieuwe percelen 
en moeten noodzakelijke kostbare herstelwerkzaamheden aan 
beschoeiingen worden uitgesteld. 

Aalsmeer, mei 2017

Arie Buijs, secretaris

Ruimte voor de seringenkwekers 
De schoonheid van een bloeiende sering is onovertroffen. Bij 
seringenkweker Kazemier aan de Oosteinderweg kunnen de 
gebroeders Oudshoorn daar over meepraten. We brachten op 
7 april jl. een bezoek aan het bedrijf, waar het op dat moment 
alle hens aan dek was om de snel in bloei komende seringen te 
verwerken. 

We waren er in gezelschap van Esther van der Klis, Adviseur Fysiek 
Domein van de gemeente Amstelveen/Aalsmeer en Hans van Geest, 
Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening van LTO Noord Glaskracht. 
De LTO Noord organisatie werkt aan het versterken van de 
economische en maatschappelijke positie van boeren en tuinders, 
door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden. 

Op akkers in de Westeinderplassen en de Oosteinderpoel staan 
het grootste deel van het jaar trekheesters waar Aalsmeer door 
bekend geworden is. De bijzondere samenstelling van de grond 
op de eilanden en de aanwezigheid van water maken deze 
akkers geschikt voor de teelt van seringen en sneeuwballen. Deze 
trekheestercultuur wordt gezien als een kenmerkend onderdeel van 
het Aalsmeerse tuinbouw erfgoed. Stichting De Bovenlanden heeft 
een aantal van deze akkers in eigendom, beheert en beschoeit ze 
en verpacht ze aan nog actieve seringenkwekers. 

Het volledige verslag van dit bezoek leest u in ons volgende 
bulletin.
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Financiële overzichten 

Balans per 31 december

Activa  2016  2015
 € € € €
Vaste activa    
Natuurpercelen  14  14 
Cultuurpercelen 9  9 
Inventaris    - 23        - 23

Vlottende activa    
Vorderingen  8.556  8.800
Liquide middelen    402.397   377.591 
   410.976  386.414 
  
Passiva 
    
Voorzieningen    
Reserve onderhoud oeverbescherming
natuur en cultuurterreinen. 50.000  50.000
Overige reserve 15.878  11.678 
Bestemmingsreserve Cultuurterreinen  99.624  65.184
Bestemmingsreserve Recreatiesteunpunt  -  4.367
Bestemmingsreserve Reigersbos  20.893  20.893
Bestemmingsreserve Natuurterreinen en SMG   220.577 406.972      233.517 385.639
 
Kortlopende schulden    
Te betalen posten      4.004         775
   410.976  386.414
    
Staat van baten en lasten secretariaat   
    
Inkomsten   2016  2015
 € € € €
Omslagkosten pacht 1)*  6.505  6.236 
Omslagkosten bestuurskosten 2)*   2.270  2.725
Omslagkosten huisvestingskosten 3)*  2.876  2.876
Omslagkosten N-207 4)*  -  9.937
Begunstigers bedrijven  411  407 
Begunstigers particulieren  6.923  6.654 
Begunstigers diverse/extra 2.184  15 
Rente     176 21.345     395 29.245
    
Uitgaven    
Bestuur en administratie  7.566  9.083 
Drukwerk en porto  1.905  3.507 
Algemene kosten  738  3.052 
Accountantskosten  1.246  1.751 
Kosten rondvaart  1.020  1.078 
Bankkosten  242  583 
Huisvestingskosten  9.588  9.588 
 Bijdrage huur derden  -560  -560 
 Bijdrage gemeente Aalsmeer  -4.600 17.145 -4.600  23.482 
Saldo ten laste van voorziening secretariaat         4.200      5.763

 
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 11 augustus 2017 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 ook dit jaar weer door het Bovenlandengebied rond Aalsmeer.
• 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 11 augustus 2017 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)

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


