
Afscheid van Nico Borgman
Sinds de oprichting van de stichting heeft Nico Borgman 
u vanaf deze plaats op de hoogte gesteld van de zorgen en 
de successen van de stichting. Onder zijn voorzitterschap 
heeft de stichting ruim 40 hectare, verdeeld over 155 
percelen, in eigendom verworven. Daarmee zijn we, na de 
gemeente, de grootste eigenaar in het bovenlandengebied 
van Aalsmeer. 

Onverwacht velen hebben de afscheidsreceptie 
aangegrepen om Nico persoonlijk de hand te schudden. 
Door de provincie is hij, bij monde van de gedeputeerde 
Adnan Tekin, toegesproken. Zijn kwaliteit als een bevlogen 
pleitbezorger voor behoud van het unieke karakter van 
het gebied werd door de heer Tekin op humoristische 
wijze nog eens extra onderstreept. Het afscheid is voor 
het bestuur van de stichting geen reden om achterover te 
gaan zitten. Vanaf deze plaats blijven we u op de hoogte 
houden van de zaken waarbij de stichting betrokken is. 

Gebied aan de Omweg 

Er zijn gesprekken gaande met belanghebbenden over 
het behouden van het gebied ‘Aan de Omweg’ voor 
de trekheestercultuur. Naast de kwekers zijn ook de 
gemeente Aalsmeer en Greenport betrokken bij het 
project. 

Op een van de te verwerven percelen staat een 
authentieke Aalsmeerse schuilhut. De stichting wil deze 

graag in stand houden en stelt pogingen in het werk om 
daarvoor gelden bijeen te krijgen. Wilt u bijdragen? Neem 
dan contact op met Ap Eigenhuis via 06-14563867.

Het Hoogheemraadschap Rijnland is een van de 
belangrijke partners van de stichting bij het aanleggen 
van vooroeverbeschermingen. Op dit moment worden 
intern zes projecten voorbereid, die de komende jaren, 
nadat het bestuur van Rijnland daarmee heeft ingestemd, 
uitgevoerd gaan worden. Zie voor meer informatie het 
artikel van Rijnland daarover op pagina 2.

Groene AS 

In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt de 
stichting aan de realisering van de Groene AS Aalsmeer, 
een keten van natuurlijke stapstenen door het gebied. 
De aanvraag voor de laatste fase, met een oppervlakte 
van ruim 10 hectare, wordt momenteel voorbereid. 
Streefdatum voor de afronding van het project ligt ergens 
in 2020.

Verdere ontwikkelingen
De stichting heeft vanuit het Rabo Coöperatiefonds een 
forse bijdrage ontvangen voor het verder ontwikkelen 
van ideeën voor de inrichting en instandhouding van het 
gebied dat ligt ten westen van de Historische Tuin. 

Het aantal trekheesterbedrijven loopt nog steeds terug. 
Waar mogelijk heeft de stichting vrijkomende akkers 
aangekocht en richt deze opnieuw in, hetzij ten behoeve 
van kwekers die hun bedrijf nog langere tijd willen 
voortzetten, hetzij naar natuur. 
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Door de jaren heen zijn daarvoor aankoop- en 
inrichtingsubsidies verkregen. Voor onderhoud en 
instandhouding zijn geen of slechts zeer beperkt fondsen 
beschikbaar. Er moet op dat punt een enorme inhaalslag 
worden gemaakt.

Overige zaken
De stichting heeft Mr. Mathijs van Gaalen gevraagd na 
te denken over en te adviseren bij het actualiseren van 
de statuten. Met de onderhanden zijnde en op stapel 
staande projecten zijn enorme bedragen gemoeid. De 
geldverstrekkers vragen steeds verder gaande zekerheden 
over de soliditeit van en de bestuursopvolging binnen de 
stichting.

De jaarlijkse vaartocht zal deze keer anders worden 
vormgegeven. De grote salonboten bieden weliswaar 
gezelligheid en beschutting, maar hebben door hun 
afmetingen slechts een beperkte actieradius. Daardoor 
zijn juist de percelen, die wij u graag willen laten zien, niet 
bereikbaar. 

Tenslotte wil ik u wijzen op de regelmatig in De Nieuwe 
Meerbode verschijnende rubriek ‘Bob in de Bovenlanden’. 
Allerlei wetenswaardigheden en ditjes en datjes komen 
daarin aan de orde.

Piet Harting

Aalsmeerse schuilhut

De schuilhutten blijven ons bezighouden. In de aflevering 
van Bob in de Bovenlanden van 15 maart ging het eral 
over. Met Kees en Maarten Alderden onderhandelen we 
over de aankoop van een aantal akkers in ons project  ‘Aan 
de Omweg’. Daarbij is ook inbegrepen een in goed staat 
verkerende schuilhut. 

Karlo Buys liet ons weten dat tijdens een van de 
januaristormen de schuilhut op een van zijn van de 
stichting gehuurde akkers omver is geblazen. Het bestuur 
heeft besloten de omgewaaide hut in originele vorm in 
samenwerking met Karlo te gaan herbouwen. 

Herbouw
Onze stichting beschikt gelukkig nog over tekeningen 
van de schuilhut aan de Grote Brug. De tekeningen 
worden omgevormd naar een ‘prefab-constructie’. De 
wanden en het dak worden in segmenten in elkaar gezet 
en vervolgens op de akker, waar Karlo dan de fundering 
al heeft geplaatst, samengevoegd tot een geheel en 
afgedekt met Oudhollandse pannen.

Rekening houdend met de werkzaamheden op zijn bedrijf 

is de beste tijd om de hut te bouwen ergens in de maanden 
juli/augustus. We zoeken (ter beperking van de kosten) 
vrijwilligers, die het leuk vinden om mee te werken aan 
het project. Een beetje handigheid is wel vereist!  Ben je 
geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar
ap@bovenlanden of bel 06-14563867.

Draagt u het project, onderdeel van het Aalsmeerse 
culturele erfgoed, een warm hart toe, maar lukt het 
niet om hand- en spandiensten te verrichten, dan is een 
financiële bijdrage natuurlijk ook van harte welkom. Wij 
hebben  een ANBI-status,  uw gift is dus aftrekbaar.  Wilt 
u daarover meer weten, neem dan contact op met onze 
penningmeester Hans Splinter via 
hans@bovenlanden.nl of 06-27328512.

Tenslotte zou het natuurlijk fantastisch zijn om een 
partijtje Oudhollandse dakpannen te bemachtigen. We 
hebben er zo’n 150 nodig, maar minder zijn natuurlijk ook 
van harte welkom. 

Samenwerking met Rijnland

Werken aan natuur voor de volgende generaties
De Westeinderplassen en de bovenlanden bij Aalsmeer zijn 
misschien wel het best bewaarde geheim van Nederland. 
In dit uitgestrekte veen- en plassengebied werken we 
samen met de omgeving aan een gezonder waterleven en 
aan de algemene kwaliteit van het gebied. Rijnland sprak 
met twee vertegenwoordigers uit de klankbordgroep. Piet 
Harting van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer en Theo 
Rekelhof als zelfstandig beroepsvisser te Kudelstaart.

Gebied met historie
“Dit is een gebied met historie”, vertelt Piet terwijl we 
over een fijnmazig net van smalle slootjes varen. Tot de 
vroege middeleeuwen was dit een moerasgebied. Daarna 
vond hier tien eeuwen lang agrarische ontwikkeling 
plaats. De Westeinderplassen zijn rond de Gouden Eeuw 
ontstaan door uitgraving. De bovenlanden zijn niet 
afgegraven stukken veen. Op de kaart zijn ze makkelijk 
herkenbaar als smalle stroken groen. Met Stichting de 
Bovenlanden zetten we ons - vaak in samenwerking met 
Rijnland en gemeente Aalsmeer - in voor natuurbehoud 
en natuurontwikkeling. Momenteel heeft de stichting 
ongeveer 40 hectare van het gebied in bezit. We denken 
de komende jaren door te groeien naar ruim 60 hectare.” 
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Meer planten en dieren
Paul Hollander, projectleider bij Rijnland: “Dat we hier aan 
de slag willen met de waterkwaliteit is mede ingegeven 
door de eisen die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt 
aan onze oppervlaktewateren. Er mag bijvoorbeeld niet 
te veel stikstof en fosfaat in het water zitten, maar de 
ecologische waterkwaliteit moet ook goed zijn. Met de 
klankbordgroep richten we ons vooral op de ecologie. 
Zo bundelen we onze kennis met die van mensen die al 
jarenlang in dit gebied wonen en werken. Door te zorgen 
dat straks meer verschillende planten en dieren zich thuis 
voelen in en om het water, verrijken we de natuur. Een 
gezond ecologisch evenwicht draagt bij aan een goede 
waterkwaliteit.” 

Piet Harting, stem van Stichting de Bovenlanden
Voor Piet was het vanzelfsprekend om vanuit Stichting 
Bovenlanden Aalsmeer in de klankbordgroep te stappen. 
“Mijn familie woont hier al tweehonderdvijftig jaar”, 
vertelt hij. “Eerst waren we boeren en later riethandelaren. 
Zelf zat ik mijn hele leven in de bloemen. Mijn zoon heeft 
de jachthaven die ik exploiteerde overgenomen, maar de 
bloementeelt niet. Door de veranderende markt is hier 
bijna geen bloementeelt meer. Toch maak ik maak geen 
zorgen over dit gebied. Wist je dat we hier het grootste 
aaneengesloten bevaarbare wateroppervlaktegebied van 
Nederland hebben? Groter dan in Friesland. Met Stichting 
de Bovenlanden zetten we ons in voor de natuur, recreatie 
en duurzame bedrijvigheid. Er liggen hier legio kansen 
voor duurzaam toerisme.” 

Theo Rekelhof, beroepsvisser na de glorietijden
Ook Theo Rekelhof uit Kudelstaart zit in de 
klankbordgroep. Als beroepsvisser van de vierde 
generatie kent hij de ontwikkeling van de visstand op 
de Westeinderplassen als geen ander. “Ik ben nog de 
enige beroepsvisser hier”, vertelt hij. “Jaarlijks vang ik 
zo’n vierduizend palingen die ik zelf rook en verkoop 
op mijn bedrijf. Daarnaast vang ik schubvissen, zoals 
snoekbaars en brasem. Mijn vader en oom hebben nog 
echt glorietijden gekend, maar voor mij zijn de vangsten 
vooral sinds de jaren tachtig behoorlijk teruggelopen. De 
waterkwaliteit is sindsdien zodanig veranderd dat we hier 

gerust veilig kunnen zwemmen en uit mijn peilmetingen 
blijkt dat we een gezonde visstand hebben, maar het 
water is nu zó schoon dat onder andere snoekbaars en 
brasem minder goed gedijen. Er is wel meer houting en 
meerval, maar op deze beschermde soorten mag ik niet 
vissen.”

De omslag van de jaren tachtig
De ontwikkelingen die Theo opmerkt zijn heel 
verklaarbaar. In de jaren vijftig en zestig kwamen er 
vanuit de bloementeelt steeds meer meststoffen in het 
oppervlaktewater. Snelgroeiende planten zoals algen en 
vissen zoals paling en snoekbaars, gedijen heel goed in 
zulk voedselrijk water. Rond de jaren tachtig kwam er 
de regelgeving voor meststoffen en rioleringen werden 
aangelegd. Het water werd voedselarmer en helderder 
en andere waterplanten en vissoorten kregen weer meer 
kans.” 

Samen voor natuur, recreatie en visvangst
Dat Theo beroepshalve meer belang heeft bij voedselrijk 
water, terwijl Rijnland en Stichting de Bovenlanden 
Aalsmeer liever voedselarm water zien, leidt in de 
klankbordgroep weleens tot inhoudelijke discussies, maar 
niet tot conflicten. Piet: “We staan met elkaar voor de 
uitdaging: hoe houden we dit natuurlijke gebied in stand? 
Hoe zorgen we dat natuur en recreatie samengaan en dat 
Theo gewoon kan blijven vissen?” Theo: “Ik zit natuurlijk 
altijd te ageren tegen dat voedselarme water, maar ik 
vond de vier overleggen die we afgelopen jaar hebben 
gehad heel vruchtbaar. Een goede uitwisseling tussen 
theorie en praktijk. Alle aspecten van de natuur hebben de 
aandacht.” 

Natuurvriendelijke oevers en vooroevers
Paul: “Dankzij die kennisdeling hebben we inmiddels zes 
verschillende projecten voorbereid. Natuurvriendelijke 
oevers spelen in deze plannen een grote rol, want deze 
geven onder en boven water ruimte aan allerlei soorten 
planten en dieren. Iets anders, wat je nu al veel ziet, is 
vooroeverbescherming. Hier gaan we meer mee doen 
om te voorkomen dat oevers afkalven, bijvoorbeeld 
door klotsgolven van boten. Stichting de Bovenlanden 
start waarschijnlijk volgend jaar met de uitvoering.” 
Theo: “We moeten onthouden dat we de natuur nooit 
kunnen bedwingen, maar door samen te werken aan 
natuurontwikkeling, gaat zowel het bovenwaterleven als 
‘het huis van de vis’ erop vooruit.” Theo Rekelhof (l) en Piet Harting (r) op de poel



VAARTOCHT 2018
Het bestuur heeft besloten de jaarlijkse vaartocht in 
een andere vorm te gieten. De salonboten, waarmee 
we de laatste jaren hebben gevaren zijn buitengewoon 
comfortabel, maar ze hebben één groot nadeel: we 
kunnen niet het gebied in om dichtbij de akkers te komen, 
die we aan het herinrichten zijn.

Het idee is om, net zoals dat vroeger gebeurde, met 
kleinere boten (liefst pramen, maar wellicht ook de 
rondvaartboten van Henk van Leeuwen) het water op 
te gaan. We willen echter niet de gezelligheid van de 
salonboten missen en sluiten de avond na de vaartocht 
af met een bijeenkomst in een gelegenheid aan het 
water. Daar kunt u napraten over wat we u hebben laten 
zien, u kunt vragen stellen en wij zullen vertellen over de 
toekomstplannen van de stichting.

Natuurlijk zullen we er voor zorgen dat degenen die slecht 
ter been zijn, ook op een veilige manier aan de vaartocht 
deel kunnen nemen. 

In het volgende bulletin  zullen we de datum en 
opstapplaats voor de vaartocht 2018 bekendmaken. Meer 
nog dan in voorgaande jaren is een tijdige aanmelding 
nodig om het aantal te gebruiken boten te kunnen 
plannen.

DONATIE 2019
U heeft onlangs een brief gehad met het verzoek om 
uw donatie voor het jaar 2018 te voldoen. De minimum 
donatie is sinds de komst van de euro nog steeds € 15. 

Veel donateurs maken echter al een hoger bedrag over, 
daardoor komen we uit op een gemiddelde van € 21. 
Desondanks zijn de inkomsten niet toereikend om de 
kosten van de jaarlijkse vaartocht en dit bulletin te 
dekken.  Zowel de vaartocht als het uitbrengen van het 
bulletin in papieren vorm willen we voortzetten. We 
kunnen het ons echter niet veroorloven hiermee een 
verliespost in stand te houden. Daarom heeft het bestuur 
besloten de minimum donatie voor 2019 vast te stellen op 
€ 25 per jaar en vertrouwt op uw begrip daarvoor.

TENSLOTTE
In samenwerking met de Nieuwe Meerbode verschijnt 
daarin regelmatig een verhaaltje van:
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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

Een voormalige recreatieakker wordt omgevormd naar moerasbos (maart 2018)


