
Jaarverslag 2017

Vooraf

Dit jaarverslag bevat informatie over onze stichting tot en 
met medio april 2018.

Bestuurlijke organisatie

• Het algemeen bestuur (AB) vergadert eenmaal per 
2 maanden. Het dagelijks bestuur (DB = voorzitter, 
vicevoorzitter, secretaris en penningmeester) 
vergadert gebruikelijk iedere maandagochtend. 

• Op de bestuursvergadering van 18 mei 2017 werden 
de bestuursleden Arie Buijs, Bert Buis en Cees Tas 
benoemd voor een nieuwe periode. 

• Voorzitter Nico Borgman heeft op 1 januari 2018 zijn 
functie neergelegd. Per dezelfde datum is Piet Harting 
in zijn plaats benoemd. 

• Ap Eigenhuis is benoemd als lid van het DB in de 
functie van vicevoorzitter.

Voorgenomen strategische herpositionering 
Stichting Bovenlanden

• Er komt de komende tijd veel op onze stichting 
af. Binnen 10 jaar zullen we van 40 naar 60 ha 
groeien. Met meer dan 200 beheerde percelen 
groeit het onderhoudspakket en dat kan niet 
langer met uitsluitend vrijwilligers worden gedaan. 
Subsidiestromen worden anders, er gaat steeds meer 
geld om in de stichting en de aansprakelijkheden 
worden groter.  
Ook zijn er steeds meer belanghebbenden en 
stakeholders, waarmee het opbouwen en in stand 
houden van een goede relatie belangrijk is. Dat alles 
maakt een strategische heroriëntatie noodzakelijk 
en vraagt om een andere organisatiestructuur en 
werkwijze.
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Van de voorzitter

Beste lezer,

In dit bulletin treft u een uitgebreid verslag van de 
secretaris aan. Het geeft u een helder inzicht in de 
activiteiten waarmee we ons het afgelopen jaar bezig 
hebben gehouden.

Nadat we langere tijd hebben moeten wachten op 
afronding van gesprekken met de provincie, wordt 
momenteel hard gewerkt aan de herinrichting van 
een vijftal aangekochte percelen. Twee daarvan zijn 
inmiddels geheel gereed. In de eerste week van juni is 
daarop het riet ingeplant. De jonge aanplant ziet er nu 
nog wat nietig uit, maar over twee jaar vaart u daar 
langs wuivend riet. Waarom riet, vraagt u zich wellicht 
af. De Commissie Beheer en Onderhoud heeft die keus 
om drie redenen gemaakt. Riet heeft sterk reinigende 
eigenschappen en zorgt daardoor mede voor 
verbetering van de waterkwaliteit, eenmaal gemaaid 
kan riet verwerkt worden in bio-vergistingsinstallaties 
en tenslotte wordt er een afwisseling in het landschap 
mee bereikt.

Later dit jaar willen we u graag laten zien waar we 
mee bezig zijn. Het is niet mogelijk de projecten die 
nu in uitvoering zijn met de grote boten te bereiken. 
Daarom is voor een andere invulling van de jaarlijkse 
vaartocht gekozen. We treffen elkaar in De Zotte Wilg. 
U wordt daar bijgepraat over alles waar de stichting 
zich mee bezig houdt. De rondvaartboten van Henk van 
Leeuwen liggen daar klaar om naar de nieuw ingerichte 
percelen te varen. Op pagina 4 kunt u daarover meer 
lezen.

Ik wijs u graag op de column Bob in de Bovenlanden 
die regelmatig in de Nieuwe Meerbode staat. Op 
een smakelijke toon maakt Bob van den Heuvel u 
deelgenoot van zijn liefde voor het  bovenlandengebied.

Ook hoop ik u deze zomer weer tegen te komen tussen 
de akkers of op de poel!

Piet Harting

Bovenlanden Bulletin
NIEUWSBRIEF VAN STICHTING DE BOVENLANDEN AALSMEER



• Het DB heeft een aantal scenario’s voor een nieuwe 
beheerstructuur verkend met notaris Mathijs van 
Gaalen. Een conceptnotitie is na vaststelling in het 
DB besproken met het AB. Er wordt gedacht aan 
een structuur met een Raad van Toezicht, een klein 
dagelijks bestuur en wellicht projectstichtingen.  
 
Doel is een volledig transparante semi-professionele 
organisatie die goed bestuurbaar is. Ook moet worden 
nagedacht over verdienmodellen voor een constante 
bron van inkomsten. Een en ander zal worden 
uitgewerkt in een werkplan voor de langere termijn.

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 335 personen 
en bedrijven; dit aantal is vrijwel ongewijzigd ten 
opzichte van 2016 (344). Het IJsvogelfonds kent 10 
sponsors. 

• De bezoek aan de website loopt terug. Het aantal 
bezoekers in 2017 bedroeg 1.297; in 2016 waren er dat 
2.298.  

• De traditionele vaartocht vond vorig jaar plaats op 
vrijdag 11 augustus en ging met de “Koningin Juliana” 
naar het Westeinderplassengebied met ongeveer 120 
deelnemers.

Publiciteit

• In de Nieuwe Meerbode verschijnt op gezette 
tijden de column: Bob in de Bovenlanden. Doel is 
meer bekendheid te geven aan onze stichting met 
praktische en positieve verhalen. Bob van den Heuvel 
is de  ‘verteller’. Er komen leuke reacties.

Aankopen en eigendom

• In 2017 werden 9 percelen land en water met een 
totale oppervlakte van 17.833 m² aangekocht. Het 
totaal aan eigendom van onze stichting is ca. 40,16 
hectare. Daarvan is 51.545 m² verhuurd aan totaal 
9 telers en 1 recreant. De huurprijs voor teelland 
bedraagt per 1 januari 2018 € 71,14 p/100 m². 

• Met diverse eigenaren van aankoopwaardige percelen 
in het Bovenlandengebied zijn en worden verkennende 
gesprekken geweest over mogelijke aankopen.

Onderhoud

• De Commissie Beheer en Onderhoud bestaat thans 
uit de bestuursleden Piet Harting en Cees Tas met als 
externe deskundige Bart Hulsbos. 

• Alle opdrachten voor regulier onderhoudswerk tot het 
eind van het seizoen 2018 zijn verstrekt aan Beijeman, 
Sparnaaij en Versteeg.

Overige zaken

• Medio 2017 heeft Nico Borgman een gesprek gehad 
met gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie 
Noord-Holland en de betrokken ambtenaren over de 
lopende en toekomstige subsidie aanvragen SKNL 
(Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap). 
Daardoor is het hele proces vlot getrokken en 
ontvingen wij begin augustus een voorschot van 
80% van de benodigde gelden voor de omzetting van 
cultuurakkers naar natuur.  De heer Tekin bleek zeer 
geïnteresseerd in onze stichting en gaf graag gevolg 
aan onze uitnodiging voor een vaartocht door het 
gebied. Deze vond plaats op 31 augustus. Een verslag 
daarvan staat in ons bulletin nr. 81.

• Ook vond een vaartocht met het college van B&W van 
Aalsmeer plaats op 11 oktober 2017 naar aanleiding 
van hun verzoek om een “bedrijfsbezoek”. Ook 
deze vaartocht ging door het gehele gebied en wij 
konden hen diverse projecten laten zien. Tijdens het 
nagesprek op het kantoor van de Bovenlanden werd 
de wens uitgesproken om geregeld overleg te hebben.

• 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.

Groene AS - uitvoering 1 fase

• Van de acht aangedragen projecten zijn er 5 die 
volgens de provincie in aanmerking komen voor 
inrichtingssubsidie. Daarvan vormen we 3 percelen 
om tot moerasbos en 2 percelen tot nieuw rietland. 
Alle beschoeiingen worden vervangen en de 
percelen worden volledig opgeschoond en voorzien 
van natuurvriendelijke oevers of afgegraven voor 
rietaanleg. We streven er naar om ook, waar nodig, 
omliggende sloten op diepte te brengen.
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• De werkzaamheden door de firma Otto zijn half 
januari gestart en zullen naar verwachting nog 
deze zomer zijn afgerond. Namens de Bovenlanden 
houden Cees Tas en Bart Hulsbos toezicht op de juiste 
uitvoering en gebruik van materialen.

• Baggeronderzoek resulteerde in een gehalte aan 
PFOS waarden die voor de gemeente reden waren 
om transport van bagger stop te zetten, zonder 
dat hiervoor duidelijke uitgangspunten gehanteerd 
konden worden op basis van het geldende 
bodembeleid. Inmiddels heeft de Omgevingsdienst 
vastgesteld dat de waarden binnen de norm blijven en 
is het werk hervat.

Overleg met verschillende instanties

Provincie Noord-Holland 

• Met de provincie wordt een intensief contact 
onderhouden inzake de afwikkeling van de 
subsidieaanvragen Groene AS en de vervolgfases. De 
inspanning van betrokken ambtenaren om nieuwe 
regelgeving vertaald te krijgen naar een in de praktijk 
werkbare situatie heeft gestalte gekregen.

Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR)
•  

Het HHR  wil, in het kader van uitvoering van 
de Kader Richtlijn Water (KRW) II, een zestal 
projecten realiseren in het Westeinderplassengebied 
om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit 
zijn interessante projecten. Rijnland en De 
Bovenlanden willen deze projecten op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst laten uitvoeren door 
onze stichting, met een onderhoudscontract voor 30 
jaar. 

• Een viertal projecten betreffen percelen van de 
stichting, twee zijn gekoppeld aan gemeentelijke 
percelen. Het bestuur van Rijnland beslist op 
niet al te lange termijn hierover. Daarnaast zijn 
er ook nog ideeën over het aanbrengen van 8 
km natuurvriendelijke oever in Aalsmeer vanaf 
Amstelveen tot aan Leimuiden.

Financiën

• De financiële positie van onze Stichting is redelijk 
gezond te noemen. Het zoeken naar subsidiegevers 
blijft ons bezig houden. Het is van groot belang 
fondsen te verwerven om op termijn aan onze 
onderhoudsplicht te voldoen.

Aalsmeer, mei 2018

Arie Buijs, secretaris

Recente foto’s van een aantal 
projecten in Fase 1 - Groene AS

Rietaanplant op perceel H-1721

Rietaanplant op perceel H-215 (Nico Borgman Akker)

Voormalige recreatieakkers worden moerasbos H-177 / H-2632

Overzicht projecten Groene AS fase I



VAARTOCHT 2018

Het bestuur heeft besloten de jaarlijkse vaartocht in 
een andere vorm te gieten. De grote boten, 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.

Besloten is, net zoals dat vroeger gebeurde, met kleinere 
boten (de rondvaartboten van Henk van Leeuwen) het 
water op te gaan.

Omdat de capaciteit van de boten plaats biedt aan 
maximaal 50 personen wordt er twee maal gevaren. 
De eerste groep deelnemers vertrekt om 19.00 uur en 
voor hen is er koffie na afloop van de rondvaart met een 
toelichting op toekomstplannen en op de vragen die er 
ongetwijfeld zijn.

De tweede groep bieden wij koffie aan vanaf 19.00 uur 
en vertellen daarbij over de toekomstplannen van de 
stichting en geven wij graag antwoord op vragen die 
leven. Met deze groep vertrekken wij rond 20.00 uur voor 
de vaartocht.

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

Datum: vrijdag 17 augustus om 19.00 uur
Plaats:  De Zotte Wilg, Uiterweg 27a, 1431 AA Aalsmeer.

Aan de vaartocht kan uitsluitend worden deelgenomen 
door donateurs en sponsoren. Het maximale aantal 
deelnemers is 100 en vol=vol.

Wilt u deelnemen? Dat kan uitsluitend door u aan te 
melden via onze website. Wij houden ons het recht 
voor om bij beperkte aanmeldingen de tweede ronde te 
annuleren. 

Na aanmelding ontvangt u tijdig van ons een definitieve 
bevestiging.

DONATIE 2018

U heeft onlangs een brief gehad met het verzoek om uw 
donatie voor het jaar 2018 te voldoen. 

Een aantal donateurs heeft hun bijdrage echter nog niet 
voldaan. Namens de penningmeester het verzoek om dit 
binnenkort in orde te maken.

IJSVOGELFONDS
 
Op dit moment wordt het IJsvogelfonds gesponsord door 
de volgende bedrijven:
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Colofon 
Uitgave : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
Oplage : 450 stuks
Redactie : Piet Harting en Ap Eigenhuis 
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

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

Persoon
Jachthavenbedrijf


