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DRUK BEZ0CHT AFSCHEID 

Nico Borgman heeft een bijzonder cadeau gehad van het 
bestuur van ‘zijn’ Stichting De Bovenlanden. Nico heeft 
de Stichting opgericht en vorm gegeven en heeft ruim 23 
jaar met heel veel inzet de belangen van De Bovenlanden 
behartigd.

Per 1 januari heeft de inmiddels 87-jarige oud-voorzitter 
zijn functie neergelegd en vrijdag 19 januari was het 
ociële afscheid en de kennismaking met de nieuwe 
voorzitter Piet Harting. Hij roemde de gedrevenheid en de 
tomeloze inzet van Nico Borgman voor De Bovenlanden. 
“Je treedt weliswaar terug, maar een afscheid is het niet. 
We zullen samen nog vele aankopen doen.”

Als dank voor alle energie die Nico Borgman in de 
Bovenlanden heeft gestoken, heeft het huidige bestuur 
een bijzonder besluit genomen. Eén van de laatst 
aangekochte akkers wordt naar hem vernoemd, de Nico 
Borgman Akker en natuurlijk was Nico bijzonder in zijn 
nopjes met deze eer.

Onder de vele aanwezigen in de bomvolle Historische 
Tuin waren veel oud-collega’s uit de politiek en 
trekheesterkwekers. Zo was oud-burgemeester Joost 
Ho�scholte aanwezig, kwam oud-wethouder Piet Boom 
Nico de hand schudden en arriveerden oud-raadsleden 
van Nico’s PvdA met een cadeautje. Van het huidige 
college waren de wethouders Gertjan van der Hoeven en 
Jop Kluis aanwezig.

De tweede speech werd verzorgd door gedeputeerde 
Adnan Tekin van de Provincie Noord-Holland met natuur, 
milieu, arbeidsmarkt en Schiphol in de portefeuille. Hij 
was recent voor een bootreis met het bestuur in Aalsmeer 
door het bovenlandengebied en heeft regelmatig met 
Nico Borgman overlegd. Hij verklapte dat Nico hierbij 
altijd zeer standvastig was. Als cadeau bood hij een mooie 
karaf met glazen aan.

Het was een drukke en gezellige middag waar Nico 
Borgman ook nog met een film extra in het zonnetje werd 
gezet. En terecht, want zoals voorzitter Piet Harting zei: 
“Jij hebt er mede voor gezorgd dat de verloedering in De 
Bovenlanden niet om zich heen heeft kunnen slaan.”

Op de achterzijde een fotoimpressie van deze middag. 
Meer foto’s en ook de film vindt u op onze site.
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Piet Harting nieuwe voorzitter 

Aan het begin van dit jaar is Piet Harting voorzitter 
geworden van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer. Sinds 
2006 is hij lid van het bestuur, waarvan de laatste 4 jaar 
als vicevoorzitter. Aan hem kleeft het imago dat hij vele 
petten tegelijk draagt. Onze eerste vraag aan hem was 
dan ook hoe hij dat allemaal combineert:

Al jong ben ik in het bestuurswerk gerold; met veel 
genoegen denk ik ook terug aan de bouw van het 
Zorgcentrum Aelsmeer, waar ik direct bij betrokken was.
De watersportondernemers in Aalsmeer zijn verenigd 
in de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie. De 
SAWP is inmiddels aangesloten bij Ondernemend 
Aalsmeer. Ik was voorzitter van deze stichting, maar 
heb per 31 december  het stokje overgedragen aan 
Arnaud Brouwer van Jachthaven Stenhuis. Arnaud is een 
watersportondernemer in hart en nieren en uitstekend in 
staat de belangen van de sector zowel lokaal als regionaal 
te behartigen. 

Met de Stichting Transformatie Uiterweg Westeinder ben 
ik intensief betrokken geweest bij het opstellen van de 
Structuurvisie Uiterweg, maar dat stopt nu. 
Naast andere bezigheden heb ik jachthaven “De Oude 
Werf ” aan de Uiterweg geëxploiteerd, die mijn zoon 
Daniël 10 jaar geleden overgenomen heeft. Vorig jaar 
heeft hij vergunning gekregen om een huis op het terrein 
te bouwen en hij woont daar sinds de zomer. Hij heeft nu 
gelukkig ook daadwerkelijk de dagelijks gang van zaken 
onder zijn beheer. Samen met mijn vrouw en kinderen 
vormden we jarenlang een eenheid, waarbinnen iedereen 
even belangrijk was, maar mijn naam het meest naar 
buiten kwam.

Op de vraag of Piet werkelijk alle bovenstaande 
activiteiten achter zich laat, antwoordt hij lachend: “Ik 
richt me vanaf nu uitsluitend op De Bovenlanden. We 
zijn onlangs gestart met de afronding van de Groene 
AS Aalsmeer, een project van 12, 5 hectare verdeeld over 
een groot aantal percelen. De uitvoering daarvan gaat 
enkele jaren duren en vergt veel aandacht en tijd. Het 
aanzien van het bovenlandengebied gaat veranderen. 
De kwekers trekken zich steeds verder terug, watersport 
en andere vormen van vrijetijdsbesteding nemen de 
leegkomende ruimte over. Waar in het verleden een enkele 
akker werd aangekocht en omgezet naar natuur, zijn we 
nu bezig met landschapsinrichting. Dankzij de inbreng 

van bestuursleden en adviseurs met kennis van zaken, 
verkeert de stichting in de unieke situatie alles in eigen 
beheer te kunnen uitvoeren. De betrokkenheid is groot, de 
bestuursleden zijn allen diep geworteld in de Aalsmeerse 
samenleving.

Betekent dit laatste punt volgens jou dat je Aalsmeerder 
moet zijn om leiding te kunnen geven aan de 
Bovenlanden: “Om te beginnen ben ik geboren in 
Amsterdam, maar gelukkig was ik een dag later al weer 
terug op de ‘Buurt’. Mijn overgrootvader, Paulus Harting, 
woonde bij de Aardbeienbrug, die vroeger ook wel de 
Pouw Harting brug werd genoemd. Mijn grootvader 
mocht uit een erfenis een perceel kopen, waarop café 
‘Halfweg’ stond, bouwde daar het huis waar ik nu nog 
woon en begon een kwekerij. Mijn vader bouwde die eind 
jaren ’60 vorige eeuw om naar een jachthaven. En als je 
naar mijn levensloop kijkt, ben ik een echte Aalsmeerder. 
Van mijn werkzame leven heb ik de eerste 20 jaar 
doorgebracht tussen de trekheesters en vervolgens 20 jaar 
in de bloemenhandel. Als jachthaveneigenaar heb ik veel 
tijd op het water doorgebracht. Het hele gebied ken ik op 
mijn duimpje. Ik denk de mensen die hier hun hele leven 
hebben gewerkt, te kunnen begrijpen en dat helpt mij wel 
degelijk in mijn nieuwe functie.”

Piet Harting volgt Nico Borgman op die na meer dan 
23 jaar afscheid nam als voorzitter. Hoe is het om in 
de voetsporen van zo iemand te treden: “Je voelde bij 
zijn afscheid dat Nico Borgman een icoon geweest is 
in Aalsmeer in het algemeen en in de wereld van De 
Bovenlanden in het bijzonder: subsidies van de provincie 
of andere partijen verwerven voor plannen, percelen 
opkopen van kwekers en er daarna natuur van maken 
of behouden voor de teelt van seringen, sneeuwballen 
en Ilex, onderhoudswerk regelen, enz. Dat werk is zo 
belangrijk. Het is voor een zeer groot deel aan Nico 
te danken dat de verloedering van het gebied niet 
ongebreideld om zich heen heeft kunnen grijpen. Hij 
heeft een solide basis gelegd waar we op verder gaan 
bouwen. Er komen veel veranderingen, maar die kunnen 
slagen dankzij zo’n sterke basis. Ik ben nu 70 jaar en 
wil in de komende jaren een paar grote stappen maken 
samen met De Bovenlanden. De stichting groeit uit 
haar jasje. De consequentie daarvan is dat we moeten 
professionaliseren. Binnen het bestuur gaan we ons 
beraden over de wijze waarop daaraan vorm gegeven kan 
worden.”
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De Stichting De Bovenlanden bezit inmiddels bijna 150 
percelen grond in het bovenlandengebied, is het wel 
gewenst om steeds verder te groeien: “Het klopt dat 
het aantal verder zal stijgen. We zijn op dit moment 
bijvoorbeeld in gesprek met enkele kwekers die hun bedrijf 
in de komende jaren willen afbouwen. Groeien is geen 
doel op zich, maar het beeld dat zich aftekent is dat een 
aantal van de trekheesterkwekers de komende jaren hun 
activiteiten zal beëindigen. Er komen dus percelen grond 
beschikbaar. Indien die percelen passen in onze visie en 
we financiering kunnen regelen met behulp van subsidies 
van de provincie Noord-Holland en andere partijen, zullen 
we zeker overwegen ze aan te kopen. Gelukkig zijn er ook 
enkele kwekers die hun activiteiten willen uitbreiden en 
die daarvoor van ons percelen willen pachten. Dat geeft 
weer een stukje inkomsten.”

Kan op de lange termijn het onderhoud van alle percelen 
grond dus bekostigd worden door de pachtinkomsten: “Bij 
lange na niet. We zullen andere bronnen van inkomsten 
moeten aanboren. De subsidies zullen ook niet eeuwig 
duren. Hier ligt voor ons een belangrijke uitdaging. Je 
moet bedenken dat een nieuwe beschoeiing tussen de 
€ 150,00 en € 200,00 per strekkende meter kost. En een 
akker wordt in de meeste gevallen aan vier zijden door 
water omgeven. We gaan het onderhoud en beheer van de 
percelen anders organiseren, wellicht zodanig dat we in de 
toekomst ook beheer en onderhoud voor derden kunnen 
uitvoeren. Ik zeg het wel eens zo, wij voelen ons de hoeder 
van het hele bovenlandengebied in Aalsmeer. Er is geen 
andere organisatie die dit kan zeggen.”

Gaat de stichting daarmee niet verder dan de 
doelstellingen van de stichting toelaten: “Daar is 
geen sprake van. Onze opdracht is om percelen in 
het bovenlandengebied te verwerven, natuur te 
behouden en te ontwikkelen en de unieke Aalsmeerse 
trekheestercultuur zo lang mogelijk in stand te houden. 
Maar ook zoals het zo mooi heet : “Het bijeenbrengen en 
genereren van gelden om de doelstellingen te realiseren.” 
Daar hoort het verpachten van akkers bij, onderhoud 
uitvoeren voor derden, maar mogelijk ook zoiets als de 
Aalsmeer Watertuinen. We zullen met andere partijen 
moeten samenwerken en initiatieven moeten nemen om 
onze activiteiten te blijven financieren.”

De laatste tijd timmert De Bovenlanden meer aan de weg. 
Is dat een bewuste strategie: “Ik ben blij dat het opvalt. Wij 
hebben heel lang stilletjes op de achtergrond geopereerd, 
terwijl we toch goed bezig zijn en best veel te vertellen 
hebben. We vonden het tijd om hier wat aan te doen. 
Het kwam nog eens in een stroomversnelling door onze 
deelname aan HollandCall eind 2016, een tweejaarlijkse 
ideeënwedstrijd van de provincie Noord-Holland met als 
doel het aan de vergetelheid ontrukken van onbekend 
cultureel erfgoed. Inmiddels hebben we ook de rubriek 
Bob in de Bovenlanden in de Nieuwe Meerbode gekregen 
en aan de reacties merken we dat Bovenlanden zaken 
leven in Aalsmeer. Dat is voor ons fantastisch. We zijn 
gemotiveerd door het werk dat we doen, maar het is toch 
erg fijn om te ervaren dat er zo positief op gereageerd 
wordt. Niet alleen voor het bestuur, maar voor alle 
mensen die bij de stichting betrokken zijn.”
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