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VAN DE VOORZITTER
Beste lezer,
Binnen het bestuur is inmiddels nagedacht over de vorm en de
uitvoering ervan. De voorkeur gaat uit naar een niet te grote
boot, dus geen praam. Een roeiboot daarentegen is waarschijnlijk
te klein. De keus is uiteindelijk gevallen op het model van een
Aalsmeerse landschuit; toekomstbestendig en onderhoudsarm
uit te voeren in aluminium, met een elektrische aandrijving,
duurzaam gevoed door zonne-energie. Er is inmiddels contact
gezocht met een mogelijke bouwer en een leverancier van een
motor.

Voor u ligt de 86ste nieuwsbrief van de dit jaar jubilerende
Stichting De Bovenlanden. In maart 1994 werd de stichtingsakte
gepasseerd. In hetzelfde jaar werd het 1ste perceel, Matjes Bos,
in eigendom verworven. De voorgangers en het huidige bestuur
hebben niet stilgezeten! Inmiddels heeft de stichting 166 percelen
met een totale oppervlakte van 40,7 hectare in eigendom. Zij is
daarmee uitgegroeid tot de grootste particuliere grondeigenaar
in het gebied. De verwachting lijkt gerechtvaardigd, dat daar in de
komende jaren nog enkel tientallen percelen met een voorzichtig
geschatte oppervlakte van een kleine 20 hectare aan toegevoegd
zullen worden.

In de archieven van Aalsmeerse scheepsbouwers is gezocht naar
bouwtekeningen. Er zijn mensen benaderd om, naast leden van
het bestuur, een ‘crowd-funding actie’ te gaan organiseren. Op
bladzijde 2 leest u daar alles over.

U zult zich wellicht afvragen of het 25-jarig bestaan en de
uitbundige groei geen reden voor een feestje is. Natuurlijk is
daar alle reden voor. De vraag is echter in welke vorm je dat het
beste kunt gieten voor een stichting als de onze. Binnen het
bestuur is daar lang over nagedacht en zijn een aantal ideeën de
revue gepasseerd. Eén idee daarvan willen we, samen met u en
met anderen, die het Aalsmeerse Bovenlandengebied ter harte
gaat, ten uitvoer brengen. De stichting biedt niet u als betrokken
donateur iets aan, maar met elkaar: bestuur, donateurs,
vrijwilligers en andere betrokkenen gaan we de stichting een
cadeau aanbieden.

Heel even staan mijn gedachten en die van mijn medebestuurders
stil bij wat is bereikt in de afgelopen 25 jaar. Maar niet te lang.
Er ligt werk te wachten! U heeft ons daarbij geholpen in het
verleden, wij rekenen ook op u in de toekomst!

Piet Harting

De Aalsmeerse Bovenlanden hebben een oppervlakte van
ongeveer 1.000 hectare. Daarvan bestaat ruim 600 hectare uit
water: de Westeinder Plassen met de Grote en de Kleine Poel,
maar ook de Molenpoel bij de Takkade, het Molmpoeltje bij de
Stommeerkade/Aalsmeerderweg, het Torregat en Koddespoeltje
in het eilandengebied en de talloze sloten en doorvaarten, die de
honderden akkers en thuispercelen aan de Oosteinderweg en de
Uiterweg van elkaar scheiden.
De eigendommen van de stichting liggen door dat enorme gebied
verspreid en zijn uitsluitend over water bereikbaar. Het steeds
verder toenemende aantal percelen, het daaraan verbonden
toezicht en onderhoud, alsmede de op stapel staande projecten
doen steeds dringender de noodzaak van het bezit van een eigen
boot ervaren. Ook geldverstrekkers willen graag vooraf weten
waaraan hun bijdragen besteed worden. Een vaartocht door het
gebied overtuigt meer dan duizend woorden kunnen doen.

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
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Slagvaardiger organisatie

vrijwilligers. Cees van Leeuwen vond het leuk om eens iets terug
te doen voor het gebied waar hij van jongs af aan al van genoten
heeft. En een vriendengroepje van de Uiterweg, Nikki van der Meer,
Berend Tukker en Rick Heemskerk, meldde zich aan. Samen met Ap
Eigenhuis van onze stichting gingen ze begin januari van start.

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we over veranderingen in het
bestuur en stelden we de bestuursleden voor. Deze keer gaan we
in op de nieuwe werkwijze wat betreft technische projecten en
onderhoud. In de volgende nieuwsbrief sluiten we onze minireeks
over een slagvaardiger organisatie van de stichting af met het
voorstellen van de nieuwe raad van toezicht en hun werk.

Aan de hand van tekeningen van Jan Lunenburg en de door Rick
opgemeten maten van de schuilhut op de Historische Tuin, werd
het eerste paneel in de loods van Karlo Buys in elkaar getimmerd.
En vervolgens de andere zijkanten van de hut. Die maten wekten
nog wel wat verbazing. Want de opening voor de deur was maar
1.66 meter hoog. En de breedte van de voor- en achterkant 2.11 m
en de zijkanten 2.40 m. Terwijl de fundering dan weer 4 centimeter
kleiner was, zodat de zijkanten net een stukje oversteken en er een
luchtsleuf onderaan is. Het hardhouten onderstel voor de fundering
werd klaargemaakt.

Cor Hermanns is één van de vijf leden van het bestuur en is het
aanspreekpunt voor zowel zaken betreffende natuurbeheer en
-ontwikkeling, als weg- en waterbouwkundige aspecten. Hij
stuurt het Projectbureau en de groep Beheer en Onderhoud aan en
onderhoudt namens het bestuur contacten met derde partijen die
betrokken zijn bij het uitvoeren van projecten en onderhoud.
Het Projectbureau ondersteunt bij de voorbereiding van
subsidieaanvragen en adviseert bij de inrichting van percelen.
Voor projecten doet ze voorstellen voor de begroting van
kosten, regelt de aanbestedingsdocumenten en -procedure en
stelt advies op voor de gunning van projecten door het bestuur
aan externe aannemers. Na het gunnen van een project houdt
het Projectbureau toezicht op de uitvoering van het werk en
controleert facturen van aannemers.

In de loods van Karlo Buys werden de panelen op 2 februari bij
wijze van test aan elkaar gekoppeld om te zien of alles paste. Dat
bleek het geval. De week erna werd de deur afgemaakt en werden
oudhollandse dakpannen naar het landje gebracht waar de hut
opgebouwd ging worden.
Op 23 februari was het weer goed genoeg en gingen de panelen
en het materiaal voor het dak op de praam van Karlo en zijn vader
naar het landje. Daar werd de hut op de fundering gemonteerd. Aan
het eind van de zaterdag stond de hut fier overeind. De dakpannen
lagen op het dak, zoals op de tekening van Jan Lunenburg: aan
iedere kant 6 rijen van 11 oudhollandse dakpannen. Aan de zuidkant
werd de letter B met rode pannen aangebracht.

Beheer en Onderhoud maakt een planning van de in een jaar te
ondernemen werkzaamheden, inclusief een voorstel voor de
jaarlijkse kosten. Na goedkeuring door het bestuur regelen zij met
aannemers dat het werk uitgevoerd wordt. Ze houdt toezicht op
de uitvoering van het werk en controleert facturen. Beheer en
Onderhoud is aanspreekpunt voor vragen en klachten over beheer
en onderhoudszaken.

De weken erna werd het beslag op de deur gezet, de nokbalk op
maat gemaakt, loodslabben op de hoeken aangebracht, (plexi)
glas in het raam gezet en zitbankjes binnen aangebracht. De
authentieke Aalsmeerse schuilhut was klaar. De hut staat nu
prachtig te blinken in de zon en brengt een opvallende afwisseling
in het landschap. Grappig hoe zo’n klein hutje van 5 m² opvalt en een
onmiskenbaar accent zet.

De stichting werkt op technisch gebied nauw samen met twee
adviseurs, Bart Hulsbos en Cees Tas. Zij hebben beiden al lange tijd
ervaring met onze stichting en kennen het gebied op hun duimpje.

De bouw is niet onopgemerkt voorbijgegaan, inmiddels hebben
twee kwekers gevraagd of ze een kopie van de gebruikte tekeningen
kunnen krijgen. Ze willen ook zo’n authentieke schuilhut gaan
bouwen. Voor advies kunnen ze in ieder geval bij de vrijwilligers
Cees, Nikki, Beer en Rick terecht: “Het was een mooie klus om
samen aan te werken. Er zijn toch nog wel wat zaterdagen in gaan
zitten maar het resultaat is prima. Misschien dat we over een jaartje
of zo nog wel eens een hutje willen bouwen.” Voor de Bovenlanden
is het fijn om te weten dat die kennis er is en inmiddels dus ook de
ervaring. Maar het belangrijkste is de wetenschap dat een groepje
(vooral jongere) vrijwilligers bereid is om zich in te spannen.
Dit project is mede tot stand gekomen met steun van BPD Cultuurfonds

Uitleg over één van onze projecten door Bart Hulsbos (l) en Cees Tas (r)

Schuilhut
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat een schuilhut kapot
gewaaid was tijdens de januaristorm in 2018. Het plan werd
gelanceerd om deze hut te herbouwen volgens tekeningen van
Jan Lunenburg van de authentieke Aalsmeerse schuilhut. Dat is
inmiddels gebeurd. De hut staat er fier bij, niet ver van de Grote
Brug, in de nabijheid van de Westeinderdijksloot. Op een akker van
de Bovenlanden waar Karlo Buys Ilex oftewel beshulst kweekt.
In de afgelopen maanden is de hut herbouwd met hulp van
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Bovenlanden ontvouwt plannen tijdens
onstuimig vaartochtje
Op vrijdagmiddag 7 december 2018 voeren wij in de overdekte
boot van De Vaarderij over de tamelijk woelige baren van
de Westeinderplas. Op weg naar een aantal akkers waar de
bestuurders van stichting De Bovenlanden ons de laatste stand
van zaken wilden tonen, ‘Good old’ Nico Borgman, tientallen
jaren voorzitter van De Bovenlanden, was ook aanwezig, want de
gelegenheid om je te laten fotograferen bij het onthullen van je
eigen akker, die laat je je toch niet ontgaan.
Piet Harting en Robert van Rijn planten een lindeboom

Voorzitter Piet Harting heette voor de afvaart een
uitgebreid gezelschap welkom in het gerieflijke clubhuis van
Watersportvereniging Aalsmeer aan de Uiterweg. Aanwezig
waren die middag onder andere namens Rijnland Waldo von
Faber, en Marleen van der Dussen die met Paul Hollander het
Hoogheemraadschap vertegenwoordigde. Namens de Provincie
was daar Arthur Scheffer van de sector Groen.

Tenslotte mochten de bezoekers bij een derde halte het noeste
werk aanschouwen van het onder barre weersomstandigheden
slaan van een paal waarbij een verdwijnend eiland op zijn plaats
zal worden gehouden.

Project ‘t Farregat
Met het actieve, slagvaardige bestuur zal het in de nabije
toekomst vast en zeker gaan lukken, in samenwerking met vele
partners, te werken aan de diverse projecten. Als een van de eerste
plannen zal aandacht worden besteed aan het project ‘t Farregat,
het gebied tussen The Beach en het tunneldak van de N201.
Vele pogingen die werden ondernomen (Groenzone, Sloopzone)
zijn gestrand, maar met de gemeente Aalsmeer, de provincie
Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt
nu een samenhangend plan, passend bij de activiteiten voor
de Groene AS Aalsmeer, ontwikkeld. De handtekeningen voor
een nauwere samenwerking werden in het clubhuis van de
watersportvereniging gezet door Piet Harting en Waldo von Faber
(zie foto hieronder).

Nico Borgmanakker
De eerste stopplaats was de Nico Borgmanakker waarover we
al uitgebreid schreven. Oud-voorzitter Nico trotseerde storm en
regen en kon vanuit het opengeklapte raam samen met zoon Erik
en gewapend met pikhaak het dekzeil van het naambord afritsen.
Hij was zichtbaar trots op zijn akker.

Tekst: Leni Paul (AalsmeerVandaag.nl)

Aalsmeer: Monaco van Stadsregio
Gedeputeerde Adnan Tekin was verhinderd maar in wethouder
Robert van Rijn vond hij deze middag een goede plaatsvervanger.
Op gedegen en ook speelse wijze nam Van Rijn zijn taken waar.
Van Rijn, die zei vereerd te zijn deze middag als Aalsmeerse
wethouder een gedeputeerde te mogen vervangen, sprak over het
belang van dit gebied. “Een uniek gebied waarbij het belangrijk
is natuur, water en recreatie in balans te houden. Misschien
opmerkelijk mij als VVD-er te horen zeggen dat we niet alleen
aan dit gebied willen verdienen” aldus Van Rijn. Ik verkoop heel
graag Aalsmeer als het Monaco van de Stadsregio,” aldus de
enthousiaste wethouder.
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Na de Nico Borgmanakker werd koers gezet naar het tweede
object van de middag waar, eveneens weer bij striemende
regenvlagen en harde wind, een lindeboom (Tilia) werd geplant.
Dat voor juist deze boom werd gekozen had te maken met de
hoop en verwachting dat hier in de zomermaanden bijen zullen
neerstrijken.
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: Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72, Aalsmeer

Telefoon

: 06-51082342

E-mail

: info@bovenlanden.nl

Internet

: www.bovenlanden.nl
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: NL34 RABO 0300 1504 23
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