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VAN DE VOORZITTER

Beste lezer,

We leven in een wonderlijke tijd. Daartoe gedwongen door het 
coronavirus, worden we allemaal, ook het bestuur van SBA, 
geconfronteerd met beperkingen en vertragingen. Voor ons in 
Aalsmeer is er de positieve keerzijde van een ongekende rust 
dankzij de afwezigheid van vliegverkeer. Het belang van het 
gebied als een natuurlijke groen/blauwe long in een omgeving 
die steeds meer verstedelijkt, wordt daardoor, vrijwel zeker 
onbedoeld, nog eens extra benadrukt. 

Begin maart is een statutenwijziging gepasseerd bij Signum 
Notariaat. Belangrijkste redenen hiervoor waren het uitbreiden 
van het aantal bestuursleden van 5 naar 7 en het nader 
omschrijven van de taken en bevoegdheden van de Raad van 
Toezicht. 

Onze penningmeester, Hans Splinter, heeft aangegeven zich 
terug te willen trekken. Twee nieuwe bestuursleden treden in juli 
toe, een derde volgt in de loop van volgend jaar. In het volgende 
bulletin stellen zij zich aan u voor. Zij beschikken over brede 
maatschappelijke en bestuurlijke contacten en zullen daarmee in 
belangrijke mate een bijdrage kunnen leveren aan de positionering 
van de stichting binnen regionale ontwikkelingen. 

Op 24 april, een zonnige dag, waarin de Aalsmeerse bovenlanden 
zich van haar beste kant lieten zien, ben ik met de gedeputeerde 
Natuur en Landschap van de provincie Noord-Holland, mevrouw 
Esther Rommel, van noord naar zuid door het gebied gevaren. 
Menno Kramer, op wiens bedrijf die dag net de laatste seringen 
werden gesneden, verraste haar met een schitterend boeket 
van Aalsmeerse bodem. Het bezoek lijkt al te hebben geleid tot 
een meer positieve ambtelijke benadering van behandeling van 
subsidieaanvragen ten behoeve van de realisering van de Groene 
AS Aalsmeer.

Op 4 mei is de stichting eigenaar geworden van Topsvoort, 
onnodig te zeggen dat wij daar bijzonder blij mee zijn. Verder in dit 
bulletin wordt op de aankoop en de geschiedenis van het gebied 
ingegaan. Ook de bouw van de Bovenlandboot en een nieuwe 
schuilhut worden in woord en beeld toegelicht.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

Piet Harting

TOPSVOORT

De voorzitter noemde al de aankoop van Topsvoort. Daar is een 
periode van zo’n twee jaar overleg en onderhandelingen aan 
vooraf gegaan. Een aankoopsubsidie van de provincie Noord-
Holland dekt voor ongeveer de helft de kosten van de aankoop. We 
hadden met de firma Hansen als verkopers al enige tijd geleden 
een overeenkomst bereikt en hebben nu zekerheid verkregen dat 
de provincie meewerkt. 

Begin deze maand is de akte van levering gepasseerd. Stichting De 
Bovenlanden Aalsmeer heeft hiermee een historisch en iconisch 
deel van de Westeinderplassen verworven. Het complex omvat het 
Topsvoortbos (deels was dit reeds eigendom van de Bovenlanden), 
water en twee lange percelen waar de firma Hansen de laatste 
tientallen jaren seringen geteeld heeft. De totale oppervlakte 
bedraagt ruim 2,5 hectare, oftewel 25.000 m2. De twee percelen 
teelland zijn bijna 400, resp. ruim 200 meter lang. Uniek is dat 
het langste perceel verbonden is met de grond waar het huis met 
de walviskaken op gesitueerd is. Het is dus geen eiland, maar een 
schiereiland. 

Voor deze percelen en het omringende bos worden nu 
ideeën over de inrichting als natuur gevormd. Vorming van 
natuur is voorwaarde van de provincie Noord-Holland voor 
verstrekking van zowel de aankoop- als de inrichtingssubsidie. 
Hoogheemraadschap Rijnland faciliteert de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers in het Topsvoortgebied voor verbetering 
van de waterkwaliteit. 

Topsvoort, april 2020
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Een eerste inrichtingsschets is inmiddels gemaakt en we nemen 
deze hier op. In de komende maanden zal deze schets gebruikt 
worden om tot een definitief ontwerp voor de inrichting te komen.

Rijke traditie
Topsvoort heeft een rijke traditie en heeft in de loop der tijd 
een groot aantal producten voortgebracht. Rond 1850 was 
Topsvoort vooral een boomkwekerij. Vruchtbomen waren toen 
het belangrijkste artikel. In 1864 worden de eerste vormbomen 
gemeld: acht stuks Buxus die geschoren zijn tot figuren. Al gauw 
kwam er in de vorm van een piramide geschoren Taxus bij. Het 
belang van de cultuur van vormbomen nam snel toe en Topsvoort 
ging zich hier volledig op toeleggen. Die periode werd vijftig jaar 
later ruw beëindigd door de Eerste Wereldoorlog. 

Na de oorlog worden openvallende plekken in de Buxus- en 
Taxustuin gebruikt om Dahlia’s te planten. Om niet van Dahlia’s 
a�ankelijk te worden, ging Topsvoort ook seringen trekken. 
Jaarlijks werden enkele honderden jonge struiken aangekweekt. 
De seringen- en Dahliacultuur breidde zich geleidelijk uit, maar 
tien jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn de opbrengsten zo 
matig, dat het bedrijf ophield te bestaan en de onroerende 
eigendommen in andere handen overgingen. (Bron: Topsvoort, 
geschiedenis van een Aalsmeers boomkwekersbedrijf, uitgave van de 
Stichting Oud Aalsmeer)

HANS SPLINTER TREEDT AF

Hans (1951) was vanaf 2015 penningmeester van Stichting De 
Bovenlanden. Daarvoor was hij als vrijwilliger al betrokken bij 
de stichting, hij assisteerde vanuit zijn werk bij Alfa Accountants 
de toenmalige penningmeester van de Bovenlanden met de 
verwerking van de financiële administratie en opstelling van de 
jaarstukken voor Stichting De Bovenlanden Aalsmeer.

Naast zijn functie bij de Bovenlanden is Hans vanaf de oprichting 
in 2000 ook bestuurslid van Stichting Veiling Kudelstaart en sinds 
2014 van de Ouderenvereniging Aalsmeer-Kudelstaart (OVAK).
Hans gaat dus niet achter de geraniums zitten en zal actief 
betrokken blijven bij het wel en wee van de lokale gemeenschap.

Over de opvolging van Hans als penningmeester zullen we in de 
volgende Nieuwsbrief berichten.

BOVENLANDENBOOT

Enkele weken geleden hebben we in de Nieuwe Meerbode het 
volgende paginagrote verhaal geplaatst over de wens van de 
Bovenlanden om een eigen boot te hebben:

Positieve reacties
De noodzaak voor zo’n eigen boot hebben we al meerdere keren 
uitgelegd. De reacties zijn positief. Nogal wat donateurs van onze 
stichting hebben extra geld overgemaakt om de bouw van de boot 
te bekostigen en dat levert bij elkaar een paar duizend euro op. 

Het Comité van Aanbeveling bestaande uit Esther Gouwerok, 
Mathijs van Gaalen, Huib de Vries en Berry Philippa heeft 
jachthavens en watersportbedrijven in Aalsmeer benaderd en dat 
heeft tot nu toe € 10.000 opgeleverd. Gelukkig hebben we ook 
nog een flink legaat ontvangen en we hebben besloten om dat in 
te zetten voor de boot. Daardoor is het benodigde budget voor de 
bouw van de boot in ieder geval zekergesteld. 

Maar er zijn ook kussens op de aluminium banken en nog 
enkele andere noodzakelijke accessoires nodig. Gezien de 
Corona-omstandigheden, hebben we echter besloten om 
de fondsenwerving op een laag pitje te zetten. We vinden 
het niet gepast om nu van de daken te schreeuwen dat die 
bovenlandenboot er moet komen. Dat gaat wel gebeuren, 
want inmiddels is Daniël Alderden begonnen om aluminium 
platen uit te snijden voor de boot. Binnenkort verwachten we de 
zogenaamde kiellegging.

Schetsontwerp inrichting Topsvoort. Aan de tekening kunnen geen rechten 
worden ontleend.
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Eveneens positief waren de reacties op het ontwerp van de boot. 
We zijn teruggegaan naar een oud ontwerp van Han de Vries van 
een Aalsmeerse grundel. Hieronder enkele impressies van hoe de 
boot er uit gaat zien:

NIEUWE AUTHENTIEKE SCHUILHUT

Vorig jaar is met hulp van een vijftal vrijwilligers een schuilhut 
gebouwd op basis van tekeningen van Jan Lunenburg van een 
authentieke Aalsmeerse schuilhut. Oftewel de schuilhut zoals die 
ooit bedoeld geweest is in Aalsmeer. Er was nog wel een beetje 
denkwerk vereist, omdat de tekeningen van Jan Lunenburg geen 
maten vermelden. Dit project heeft vorig jaar tot veel positieve 
reacties geleid. De hut staat in de buurt van de Kleine Brug op een 
perceel van de Bovenlanden dat gehuurd wordt door Karlo Buijs 
voor de teelt van Ilex (rode bessen). 

De familie Weening heeft in het gebied Aan de Omweg in 
Aalsmeer Oost een eigen nieuwe schuilhut gebouwd en geplaatst 
op één van hun percelen waar ze hun seringen kweken. In de 
vorige nieuwsbrief berichtten we daarover. 

En wij zijn nu met onze vrijwilligers begonnen om een tweede 
nieuwe schuilhut te bouwen voor een perceel van de Bovenlanden 
dat gehuurd wordt door Marcel Groeneveld, net voor Koddespoel 
vanuit het dorp gezien. De hut wordt natuurlijk weer naar het 
ontwerp van Jan Lunenburg gebouwd. Het houten frame is 
inmiddels gereed. In de komende weken wordt er geschilderd 
en eind juni wordt de hut naar verwachting op het perceel 
opgebouwd. De bouw van de schuilhut is mede mogelijk gemaakt 
door het BPD (Bouwfonds Property Development) en de P.W. 
Janssen’s Friesche Stichting.

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom om mee te helpen bij 
de bouw van de schuilhut. Bel dan even met Ap Eigenhuis (06- 
14563867). 

GEEN BOOTTOCHT 2020

In voorgaande jaren hebben we aan het eind van de zomer steeds 
de bekende boottocht met de donateurs georganiseerd. Dit jaar 
zal de boottocht niet plaatsvinden en dat heeft alles te maken met 
de Corona omstandigheden. We hebben nog wel nagedacht over 
alternatieven. We kunnen bijvoorbeeld de groep belangstellende 
donateurs opdelen en ontvangen in meerdere kleinere groepen, 
maar dan gaat het e©ect van een jaarlijkse gezamenlijke 
bijeenkomst verloren en zijn we vele uren kwijt om kleine groepen 
heen en weer te varen. Het spijt ons bijzonder dat we dit jaar dus 
geen boottocht zullen organiseren. 

HET KANTOOR VAN DE BOVENLANDEN
 
De stichting heeft sinds 23 april 2003 een kantoor op jachthaven 
Dragt. Een deel van de huur wordt vergoed door de gemeente, het 
grootste deel bekostigen wij uit eigen middelen.

De eigenaren van de haven: Rob van Luling, Luuk Huigsloot 
en Hugo van Luling zijn van mening dat het kantoor van de 
Bovenlanden een verrijking is voor hun haven: “We huisvesten al 
een aantal jaren Stichting de Bovenlanden Aalsmeer en we zijn 
daar blij mee. Zo dragen we er aan bij dat allerlei activiteiten die 
met watersport in Aalsmeer te maken hebben, bij elkaar komen. 
Wij hebben een korting op de huur van het kantoor gegeven en 
dat is onze manier om steun te geven aan de stichting”.

Het bestuur van de stichting is uiteraard verheugd over deze steun 
in natura. 

Wil je een financiële bijdrage leveren aan de bouw van de boot? Maak 
dan een bedrag over op rekening NL34RABO0300150423 van Stichting 

de Bovenlanden Aalsmeer, onder vermelding van ‘gift bovenlandenboot’. 

Wij zijn blij met iedere gift.

Bouwers van de 2e schuilhut: Schilder Cees (van Leeuwen) en timmermannen
Rick (l.) en Mark.
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Op onderstaande foto’s zie je hoe ons eiland in het Molmpoeltje in 
6 jaar tijd is veranderd van een voormalige teelakker naar natuur. 

Colofon 

Uitgave : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Oplage : 450 exemplaren 

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? Ga naar 

onze site en klik op: AANMELDEN

Groene AS Aalsmeer fase 1, Grote Brug met vooroeverbescherming

Groene AS Aalsmeer fase 1 Aalsmeer H-1721, project 3

Groene AS Aalsmeer fase 1 Aalsmeer H-392 en H-395, project 1

Aalsmeerse schuilhut gebouwd en geplaatst in 2019

U heeft onlangs een brief gehad met het verzoek om uw
donatie voor het jaar 2020 te voldoen.
Een aantal donateurs heeft hun bijdrage echter nog niet
betaald. Namens de penningmeester het verzoek om dit 
binnenkort in orde te maken.




