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VAN DE VOORZITTER

Beste lezer,

In deze editie van ons bulletin stellen de leden van de Raad van 
Toezicht zich aan u voor. Onlangs heeft het bestuur uitgebreid 
met hen gesproken over het ontstaan en de groei van de stichting. 
Nog belangrijker is dat we ook met hen naar de toekomst hebben 
gekeken. 

Met de provincie wordt op dit moment overlegd over de definitieve 
afronding van de subsidies voor de Groene As Fase I; tegelijkertijd 
worden de aanvragen voor Fase II voorbereid. Vanuit Rijnland is de 
toezegging ontvangen dat op korte termijn het eerste deel van de 
bijdrage voor de uitvoering van de KRW II projecten tegemoet kan 
worden gezien. 

Aan Otto B.V. is opdracht verstrekt voor het aanbrengen van 
oeverbeschermingen in de Grote Brug en in het Dwarszwet. Een 
proefopstelling is inmiddels geplaatst. Daarnaast wordt in het 
Eendegat een bescherming aangebracht rond de restanten van de 
daar bijna verdwenen rietakker. Tenslotte volgt in het najaar de 
inrichting van een natuurvriendelijke oever langs de nu nog bij de 
Fa.Hansen in gebruik zijnde Baardse akker. Deze investeringen zijn 
mogelijk dankzij een KRW II financiering vanuit het HHRS Rijnland 
en worden in een daarvoor aangegaan samenwerkingsverband 
uitgevoerd. 

Zodra de subsidies van de Groene As Fase II zijn toegekend worden 
een aantal akkers, grenzend aan de Boogerd van Kees Bij en de 
Blootshoofdakker, opnieuw ingericht. Met dank aan onze ad-
viseurs Cees Tas (landschapsadviezen) en Bart Hulsbos (water-
bouwkundige adviezen) gaat na voltooiing van de werkzaamhe-
den een totaal ander landschapsbeeld terugkeren. Waar tot voor 
kort seringen groeiden in een monotone cyclus van 2 jaar, krijgt na 
10 eeuwen agrarisch gebruik de natuur weer ruimte. 

Sprekend over de Groene As moet ook de betrokkenheid van de 
provincie bij de activiteiten van de stichting, worden genoemd. 
Sinds enkele maanden is Arthur Scheffer, Sector Groen provincie 
Noord-Holland, twee dagen per week vrijgesteld om SBA te on-
dersteunen. Zijn bezigheden variëren van het mede opstellen van 
subsidieaanvragen en het beoordelen van bodemonderzoeken tot 
ideeën voor herinrichting en technische uitvoering van projecten.

Als een van de weinige private partijen is de stichting direct be-
trokken bij landschappelijke ontwikkelingen in de Metropool 

Regio Amsterdam. Gelukkig maar, want waar andere gemeentes 
zowel ambtelijk als politiek zichtbaar aanwezig zijn, lijkt Aalsmeer 
het af te laten weten. De regio is ingedeeld in totaal 9 zogenaamde 
scheggen rond Amsterdam. Onze aanwezigheid is van belang om 
het gebied als een groen/blauwe enclave in steeds verder verste-
delijkend gebied te behouden en te versterken. Als eerste positieve 
resultaat claimen we de naamswijziging van Schipholcorridor 
naar Westeinderscheg. 

We zijn voortdurend in gesprek met diverse partijen over de 
aankoop van percelen. Op dit moment beschikken we niet over 
reserves om tot daadwerkelijk handelen over te gaan. Zodra er 
weer financiële ruimte is hopen we een aantal percelen aan het 
bezit van de stichting tot te voegen.

Tenslotte lieten wij u in het vorige bulletin weten een eigen 
‘Bovenlandenboot’ aan te willen schaffen. Binnenkort hoort u 
daarover meer.

Piet Harting

In memoriam Barend Wegman

Op 27 juni 2019 overleed ons erelid Barend Wegman in de leeftijd 
van 82 jaar. Barend heeft van 1998 tot 2014 deel uitgemaakt van 
ons bestuur, waarvan 6 jaar in de functie van penningmeester. 

Zijn betrokkenheid met de agrarische sector was van belang 
als je bedenkt hoe nauw de relatie van de stichting is met de 
trekheesterteelt. De stichting heeft dankbaar gebruik kunnen 
maken van zijn kennis en netwerk.

vlnr: Oud-voorzitter Nico Borgman en Barend Wegman (2014)
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SLAGVAARDIGER ORGANISATIE 

Na het artikel over veranderingen in het bestuur en het 
voorstellen van de vijf bestuursleden, behandelden we in de 
vorige nieuwsbrief de nieuwe werkwijze wat betreft technische 
projecten en onderhoud. Als afsluiting van deze minireeks over 
een slagvaardiger organisatie, gaan we in op de raad van toezicht 
en stellen we de drie leden van deze nieuwe raad voor. 
 
Raad van Toezicht
Bij de laatste statutenwijziging hebben we er voor gekozen een 
raad van toezicht te hebben en geen raad van advies. Dat laatste 
vonden we te vrijblijvend. De raad van toezicht is een nieuw 
orgaan dat toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de stichting. 

Ten minste tweemaal per jaar is er een gemeenschappelijke 
vergadering ter bespreking van de algemene lijnen van het 
gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. De leden zijn vanuit 
hun maatschappelijke betrokkenheid lid van de raad van toezicht 
en worden benoemd voor een periode van vier jaar. Ze hebben een 
bredere blik en kijken op z’n minst vanuit regionaal perspectief 
naar onze stichting. 

Het is belangrijk dat de leden van de raad van toezicht elkaar 
wat betreft achtergrond, kennis en ervaring zo goed mogelijk 
aanvullen en als team goed kunnen samenwerken. Kennis van het 
reilen en zeilen van non-profit organisaties, gekoppeld aan goede 
analytische vaardigheden, zijn nodig om het functioneren van de 
stichting als geheel goed te kunnen beoordelen. Een scherp oog 
voor de relevantie van partijen in de externe omgeving helpt om de 
stichting in haar omgeving te laten bloeien. 

Vanuit een specifieke achtergrond kan een lid van de raad van 
toezicht soms van grote toegevoegde waarde zijn voor de 
stichting door zijn. Hoge integriteitseisen zijn vanzelfsprekend 
voor wat betreft de samenwerking binnen de raad van toezicht en 
met de stichting als geheel. 

Inmiddels is de raad van toezicht per 2 mei 2019 van start gegaan 
en we stellen de leden graag hier voor:

Carlo Renne
Carlo (1964) is werkzaam als Registeraccountant bij Deloitte in 
Amsterdam. Op advies van een collega is hij in 2001 in Aalsmeer 
gaan wonen. Hij werd actief in verenigingsverband en de RK kerk 
en raakte bekend met Aalsmeer en het water. Samen met zijn 

vrouw Jacqueline kocht hij een bootje (kinderen inmiddels 26, 24 
en 24 jaar) en dat ligt in de haven bij Piet Harting. Die polste hem 
of hij belangstelling had voor de raad van toezicht. Carlo vindt het 
erg leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de Bovenlanden, 
een stichting met een belangrijke functie voor Aalsmeer en 
omgeving. Vanuit zijn beroep kan hij op het gebied van financiën 
zijn bijdrage leveren, maar ook als adviseur/vraagbaak bij de 
verdere professionalisering van de Bovenlanden. 

Sander van Voorn
Sander (1979) is Programmamanager Duurzaamheid bij de 
gemeente Almere. Hiervoor werkte hij 7 jaar bij Greenport 
Aalsmeer als Programmamanager. In deze laatste functie werkte 
hij voor de bloemenwereld en door de seringenteelt heeft hij 
de Bovenlanden leren kennen. Hij heeft een jong gezin met 
dochters van 3 en 1 jaar. Hij heeft veel ervaring in de bestuurlijke 
overlegwereld en kan mogelijk goede verbindingen leggen voor 
de stichting. Bovendien interesseert Sander zich voor natuur 
en natuurontwikkeling. Hij wil graag bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling van de Bovenlanden.

Menno Kramer
Menno (1993) is de benjamin van de raad van toezicht. Hoewel 
hij geen ervaring heeft in een toezichthoudende functie, heeft 
hij daar wel belangstelling voor en bovendien voegt hij kennis 
van het gebied en de trekheestercultuur toe. Menno is kweker 
van seringen en sneeuwballen. Hij is geboren en getogen in 
Aalsmeer en de akkers van de kwekerij van de familie liggen in 
het bovenlandengebied. Van jongs af aan is hij daar dagelijks te 
vinden. Hij kent het gebied en de teelt dus op zijn duimpje.

 
Wij doen dit jaar ook weer mee aan Rabo ClubSupport! En elke stem 
is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou? Stemmen kan 
vanaf 27 september en alleen als je lid bent van de Rabobank! Als lid 
krijg je een uitnodiging in je mailbox.

Projecten verbetering waterkwaliteit 
met Hoogheemraadschap Rijnland

We hebben al eerder gemeld dat we een samenwerkings-
overeenkomst met Rijnland gesloten hebben. In dat kader zijn 
vier zogenaamde KRW (Kaderrichtlijn Water) projecten voor 
verbetering van de waterkwaliteit uitgewerkt en inmiddels 
gegund aan Otto Grond en Baggerwerken. Alle vier projecten 
liggen in het Westeinderplassengebied. Het eerste project 
heeft betrekking op bescherming van de zuidwestzijde van de 
Zwetzudde.

vlnr: Carlo Renne, Menno Kramer en Sander van Voorn
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Er is een proefopstelling gemaakt om een nieuwe manier van 
schoeien uit te proberen. Dikkere palen van acht meter lang 
worden gebruikt met bovenin een sleuf van zo’n 5 cm breed. In 
deze sleuven worden de schotten geplaatst. Op de foto’s zijn 
enkele indrukken van de test te zien. 

Het resultaat was positief en het voordeel is dat bij deze manier 
van werken minder palen nodig zijn. Alle betrokken partijen zijn 
het er over eens dat het werk op deze manier uitgevoerd moet 
gaan worden. 

Op een bord bij de Zwetzudde zal aangegeven worden dat onze 
stichting dit project verwezenlijkt met steun van de provincie 
en gefinancierd door Rijnland. De overige drie projecten starten 
later en vinden plaats bij het Eendegat, de Akker nabij de 
Blootshoofdakker en aan weerszijden van de Grote Brug.

NIEUWE SCHUILHUT OP AKKER IN 
WESTEINDER

Oud ontwerp van Jan Lunenburg.  
Een oude hut was in verval geraakt en dit ging stichting De 
Bovenlanden aan het hart. Schuilhutten stonden vroeger op 
diverse seringenakkers. Voor de kwekers de mogelijkheid om 
even binnen te schuilen bij regen en om even rustig de lunch te 
gebruiken. Nu prijken er slechts nog enkele exemplaren op akkers 

op de Poel. Om de traditie in ere te houden werd door het bestuur 
een oproep gedaan in ons Bovenlanden Bulletin aan vrijwilligers 
die de bouw van de schuilhut op zich wilden nemen. 

Jonge bouwers  
De drie jeugdige inwoners, Nikki van der Meer, Berend Tukker en 
Rick Heemskerk, wilden deze ‘klus’ wel op zich nemen, evenals 
Cees van Leeuwen. Het viertal ging aan de slag, na eerst de exacte 
afmetingen van de schuilhut opgenomen te hebben. Want, van 
Jan Lunenburg was weliswaar een ontwerp, maar de exacte 
grootte werd hierbij niet vermeld. Gelukkig heeft de Historische 
Tuin ook een schuilhut en deze is als voorbeeld genomen. De basis 
heeft het viertal gebouwd in een loods om vervolgens de hut af te 
bouwen op de akker vol met Ilex struiken van de familie Buijs. Ze 
hebben er enkele maanden aan gewerkt. “Op ons gemak hoor”, 
vertelt Berend. “Iedere zaterdag klussen, om een uurtje of tien 
beginnen, uitgebreid lunchen en stoppen rond vier uur.” Dit zegt 
natuurlijk niets over de zorgvuldigheid, want de vier hebben een 
huzarenstukje afgeleverd. 

Nostalgische uitstraling 
Een nieuwe schuilhut met een nostalgische uitstraling, zwart 
geverfd, één raampje, een lage deur (bukken bij het naar 
binnen gaan) en de schuilhut is afgedekt met oude dakpannen. 
Gebruikelijk was om aan de ene kant zwarte en aan de andere 
zijde oranje pannen te plaatsen, maar hiervoor waren te weinig 
oranje exemplaren voorradig. Er is een creatieve oplossing bedacht 
door het viertal. Met het geringe aantal oranje pannen is de letter 
‘B’ gemaakt. Over waar de ‘B’ voor staat, waren de meningen 
verdeeld. Het kan van de Bovenlanden zijn, van de kwekersfamilie 
Buijs of van het BPD Cultuurfonds. De herbouw van de schuilhut is 
namelijk mede mogelijk gemaakt door dit fonds. 

Aan Nikki, Berend, Rick en Cees tot slot de eer om op de schuilhut 
het bordje van de Bovenlanden te schroeven.
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VAARTOCHT 2019

De grote boten, waarmee we tot vorig jaar 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. Daarom gaan we met een kleinere boot 
het water op.

Omdat de capaciteit van de boot plaats biedt aan maximaal 
40 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:  vrijdag23 augustus om 19.00 uur
Plaats:  Het Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77, 1438 AT Oude Meer

Aan de vaartocht kan uitsluitend worden deelgenomen door 
donateurs en sponsoren. Het maximale aantal deelnemers is 80 
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 2019

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:

FINANCIËN

In het kader van de ANBI regelgeving is een transparante 
financiële verantwoording verplicht. Onze jaarrekening 2018 staat 
daarom op onze website onder het kopje ANBI.

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

Persoon
Jachthavenbedrijf

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


