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Van de  Voorzitter 

Het heeft enige tijd geduurd, maar gelukkig is na 
circa twee jaar de provincie er toch nog in geslaagd 
een subsidieregeling te vinden waar de aankoop en 
inrichting van de akkers ten behoeve van de Groene AS 
Aalsmeer konden worden ondergebracht. 

Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma 
de Groene AS Aalsmeer in 2011 kreeg onze stichting 
de eervolle taak om zo’n twintigtal projecten 
(zogenaamde Stepping Stones) van circa 30 ha in het 
Bovenlandengebied te realiseren op basis van 100% 
subsidiebijdrage van de provincie. Omdat wij nog een 
regeling hadden bij de stichting Mainport en Groen 
(SMG) voor een volledige financiering hebben wij tot 
beëindiging van SMG daar nog een paar jaar gebruik 
van gemaakt.

Een directe aansluiting op de regeling van de provincie 
zat er twee jaar geleden niet in door verandering 
van de regelgeving aldaar. Eén dezer dagen is die pas 
opgeheven zodat de provincie nu kans ziet om de 
inrichtingskosten wel voor 100% procent te subsidiëren 
en de aankoop in het kader van de regeling voor 
verandering van functie van agrarisch land voor slechts 
ca. 80%. 

Dit betekent overigens wel dat we voor akkers die 
we beschikbaar willen houden voor de tuinbouw 
geen beroep meer kunnen doen op de provincie. 
Hiervoor moeten we op korte termijn een andere 
financieringsbron vinden.

Voorlopig kunnen we echter weer volop aan de bak om 
nog circa 15 hectare aan te kopen en in te richten als  
natuur. We bouwen daarmee verder aan de uitvoering 
van de Groene AS Aalsmeer. 

Wij kunnen dit met onze kennis, ervaring en onze 
voortreffelijke vrijwilligers goed aan. Ik ben er trots op 
dat de provincie Noord-Holland zoveel vertrouwen in 
onze stichting heeft.

Een stapje terug

Sinds 1994 ben ik voorzitter van de Stichting De 
Bovenlanden Aalsmeer geweest. 

Het was in de eerste jaren vaak pionieren, maar 
inmiddels heeft de stichting een grote groei 
doorgemaakt en een duidelijke plek gevonden. 

Onlangs ben ik 86 jaar geworden en ik voel dat het 
nu het juiste moment is om terug te treden. Ik heb 
besloten om het stokje over te geven. 

In de algemene bestuursvergadering op 14 september is 
vicevoorzitter Piet Harting benoemd tot mijn opvolger. 
Ik had Piet al gevraagd of hij mijn functie over wilde 
nemen. 

Op 1 januari a.s. zal de overdracht plaatsvinden. Ik 
ben blij dat ik daarna als adviseur het bestuur van de 
Stichting De Bovenlanden nog van dienst zal kunnen 
zijn.

Het bovenlandengebied in Aalsmeer, de prachtige 
natuur en de trekheesterkwekers liggen me na aan het 
hart.

Nico Borgman
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Aan de bak om ca. 15 hectare aan te 
kopen en in te richten

Nico Borgman zegt het al in zijn voorwoord: “Voorlopig 
kunnen we echter weer volop aan de bak om nog circa 
15 hectare aan te kopen en in te richten als natuur. We 
bouwen daarmee verder aan de uitvoering van de Groene 
AS Aalsmeer.” Laten we nog even de wording van die Groene 
AS in onze herinnering terughalen. De Provincie Noord-
Holland heeft in de Agenda Groen van maart 2013 aan die 
Groene AS als ecologische verbinding tussen Amstelland en 
Spaarnwoude een belangrijke rol toegekend als onderdeel 
van de provinciale groenstructuur. 

De Stichting de Bovenlanden Aalsmeer heeft de opdracht 
gekregen om een deel van de Groene AS in Aalsmeer te 
realiseren. De Aalsmeerse Bovenlanden strekken zich uit 
vanaf de Jac. Takkade in het noorden tot en met de rietlanden 
bij Leimuiden in het zuiden.  Aan de westzijde vormt  de 
Ringvaart de grens, aan de oostzijde de Hoge Dijk, de 
Stommeerkade en vervolgens via de Stommeerweg en de 
Kudelstaartseweg de Herenweg.  In totaal 1.000 hectare, 
waarvan 600 ha water en 400 ha akkers, plus nog het oude 
dorp Aalsmeer en de wegen in het gehele gebied. Door de 
fijnmazige watergangen en de grote verscheidenheid is het 
gebied van grote landschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurlijke waarde. 

We weten dat het een prachtig en aantrekkelijk gebied is. 
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer heeft hier in de laatste 
jaren zo’n 140 percelen verworven en onderhoudt deze, in 
totaal 38 hectare. Sommige van deze percelen zijn verhuurd 
aan seringenkwekers. 

Enkele weken geleden heeft de provincie subsidie ter 
beschikking gesteld aan de stichting De Bovenlanden 
Aalsmeer om de eerste fase van de realisering van de Groene 
AS Aalsmeer af te ronden.  

Op de foto is te zien hoe de gedeputeerde voor natuur, milieu, 
Schiphol en arbeidsmarkt van de provincie Noord-Holland, de 
heer Adnan Tekin, samen met Nico Borgman het symbolische 
startschot geeft voor de afrondende activiteiten van fase 1. 

De Bovenlanden zal hiervoor nog zo’n 2,5 hectare percelen 
aankopen en gaan beheren. Voor de tweede fase van de 
realisering van de Groene AS in Aalsmeer zal de stichting 
opnieuw financiële middelen ter beschikking krijgen om 
nog eens zo’n 10 hectare land aan te kopen. 

Na realisering daarvan zal de stichting in totaal 
percelen met een oppervlakte van zo’n 50 hectare in het 
bovenlandengebied van Aalsmeer in eigendom hebben, 
beheren en onderhouden. 

Dat is zo’n 15% van het totale gebied. De uitvoering van 
deze tweede fase zal zeker enkele jaren in beslag nemen. 
In de komende tijd zal de stichting plannen hiervoor 
ontwikkelen, beschrijven en indienen bij de provincie 
Noord-Holland. De kennis en ervaring hiervoor is 
aanwezig bij de vrijwilligers die onderdeel uitmaken van 
de stichting. 

De Groene AS is onderdeel van provinciaal beleid en voor 
de financiering van haar activiteiten doet de stichting 
vooral een beroep op subsidiegelden van de provincie 
Noord-Holland. 

Verkenning in het gebied  

Onlangs heeft een afvaardiging van de provincie Noord-
Holland samen met de Stichting De Bovenlanden 
Aalsmeer het gebied van de Groene AS Aalsmeer verkend. 

De gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, de 
heer Adnan Tekin, bezocht samen met vier van zijn 
medewerkers op uitnodiging van het bestuur van de 
stichting het Aalsmeerse bovenlandengebied.  

Begonnen werd in Aalsmeer-Oost nabij het Oosterbad 
en in ruim 2 uur kon het hele gebied worden getoond. De  
vaart eindigde bij het Reigersbos in de Rijssen.
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Het bezoek werd afgelegd in een fluisterboot van Henk 
van Leeuwen. Op de foto is te zien hoe de gedeputeerde en 
Nico Borgman bij de Omweg in Aalsmeer Oost aandachtig 
luisteren naar Piet Harting. 

De conclusies van de gedeputeerde en zijn medewerkers 
na de twee uur durende boottocht waren eenduidig:

Het bovenlandengebied is uniek en dient goed beheerd 
en onderhouden te worden. De Stichting De Bovenlanden 
Aalsmeer is gezien de aanwezige kennis en ervaring 
daarvoor een belangrijke partner. Het overleg met 
de provincie Noord-Holland zal in de komende tijd  
geïntensiveerd worden. 

De Stichting De Bovenlanden Aalsmeer kan zodoende een 
belangrijke rol blijven spelen voor de bijna 20 nog actieve 
kwekers van trekheesters in Aalsmeer. 

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 getrokken worden. 

Een aantal kwekers zal in de komende jaren de 
bedrijfsvoering stoppen en Stichting De Bovenlanden 
Aalsmeer is dan de aangewezen partij om de 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’.
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Hieronder de eerste vijf projecten (fase 1) met vroegere percelen teelland die zullen worden omgevormd tot natuur. 



Vaartocht met onze donateurs

Op vrijdag 11 augustus jl. vond onze traditionele vaartocht 
door het Bovenlandengebied plaats. Van Judith de Bats 
kregen we een serie prachtige foto’s en Janna van Zon 
schreef op haar FB pagina:

“Omdat ik door een vriendin werd uitgenodigd voor een 
boottocht langs de Bovenlanden heb ik opnieuw ervaren 
hoe prachtig het watergebied rond Aalsmeer is. 

Stichting De Bovenlanden biedt de donateurs als dank 
eens per jaar deze bijzondere vaartocht aan. En toont 
daarmee ook wat voor een geweldig werk zij verrichten, 
namelijk het behouden en aankopen van een uniek 
watergebied met de talloze eilandjes. Voormalige 
seringen-  en legakkers dreigden verwaarloosd te raken, 
maar hebben mede door de stichting hun schoonheid 
weer terug. Het unieke waterlandschap straalt weer een 
volle glorie uit. 

Maar.....nog lang niet alle delen van het uitgestrekte 
gebied zijn gered. Helaas is daar meer geld voor nodig 
dan de Stichting rijk is. Een teleurgestelde voorzitter Nico 
Borgman vertelde dan ook dat de Stichting het afgelopen 
jaar geen aankopen heeft kunnen doen.

Tijdens de boottocht zijn het voornamelijk de ouderen die 
deze unieke avond meemaken. Dat heeft mij verbaasd, 
het zouden toch juist de jonge gezinnen moeten zijn 
die het belang van het behoud van de Bovenlanden 
inzien. Mogelijk dat door drukke leefomstandigheden 
hen is ontgaan dat de toekomst van Aalsmeer nog veel 
aantrekkelijker wordt voor hen en hun kinderen. De 
rust, de vele vogels (wij zagen o.a. een ijsvogel) en de 
beplanting. Het is van een schoonheid die ieder mens, 
jong of oud, iets extra’s in het leven meegeeft.”
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