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Duizenden kubieke meters bagger zijn er gestort in het gat wat nu weer in 
volle glorie het Reigersbos te vinden is. Het Reigersbos ligt ter hoogte van het 
Kloppenburgergat waar vroeger het café Husemeyer aan de Leimuiderdijk stond. 
Dat gat was vooral ontstaan door de tankervaart die jaar in jaar uit met kerosine 
door de Ringvaart naar Schiphol-Oost voer. Het is het uiterste puntje in het westen 
van het gebied waar stichting De Bovenlanden actief is. De bagger werd gestort 
nadat er rondom het hele Reigersbos een palenrij was geslagen. In dat jaar werden 
ook de eerste rietplanten gepoot, gewoon om te kijken of rietplanten er een kans 
hadden. Nou dat bleek. Nu staat er weer veel riet en allerlei jongen bomen en is het 
Reigerbos weer heel hard op weg het Reigersbos te worden zoals het oorspronkelijk 
was. Het is een project waarin de stichting veel heeft samengewerkt met het 
hoogheemraadschap van Rijnland.

Het Reigersbos bestond bijna niet meer

Zoals het geworden is.

Het is inmiddels twintig jaar geleden 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer met 
algemene stemmen akkoord ging met de 
instelling van Stichting de Bovenlanden 
Aalsmeer. De achtergronden voor dit 
besluit waren de landschappelijke 
en historische waarden van het 
Bovenlandengebied. Die stonden destijds 
onder grote druk. De raad was unaniem 
van mening dat bescherming van die 
waarden tot stand kon komen door 
samenwerking tussen diezelfde lokale 
overheid en betrokken partijen uit 
het gebied. De oplossing lag in dat 
wat tegenwoordig een Publiek Private 
Samenwerking heet, een PPS-constructie. 
Dat bleek een goede gedachte. Stichting 
de Bovenlanden behaalde direct na de 
start opvallend goede resultaten met 
het werven van fondsen. Eén van de 
uitschieters was wel de bijdrage van één 
miljoen guldens waren dat toen nog van 
de provincie Noord-Holland. Het was de 
eerste donatie uit een compleet nieuw 
fonds dat was opgezet uit de verkoop 
van de provinciale Nutsbedrijven, het 

Plannen voor 
de toekomst
Er is al veel gedaan, maar er is 
nog genoeg te doen zoals de 
voorzitter in zijn voorwoord al 
schreef. En daar zijn ook plannen 
voor gemaakt. Plannen die er 
voor moeten zorgen dat er in 
2020 nog 15 hectare natuur- en 
cultuurgronden zijn aangekocht. 
De Bovenlanden zou dan ruim 50 
hectare in beheer hebben door het 
hele Westeinderplassen-gebied. 
Als belangrijkste uitvoerder van 
de provincie voor de Aalsmeerse 
Groene AS staat er 2,5 miljoen euro 
gereserveerd voor de Stichting 
om deze aankopen uit te voeren. 
Het behoud van het eeuwenoude 
strokenlandschap met de daarin 
gelegen cultuurpercelen, waarop 
sinds jaar en dag kwekers hun 
bedrijf uitoefenen staan daar bij 
voorop. De Bovenlanden wil door 
aankoop en herinrichting van 
akkers het voortbestaan van de 
nog resterende tuinbouwbedrijven 
ondersteunen. Tegelijkertijd 
wil de stichting investeren in 
de ontwikkeling van natuur. 
Samen moet dat een afwisselend 
landschap opleveren met 
cultuurakkers, landjes met berken, 
elzen, laag rietland met ruimte 
voor flora en fauna. Mooie plaatjes 
en doorvaartjes voor de varende 
recreant.

De stichting heeft hiervoor een 
zestal blokken geselecteerd 
waarvan 9 hectare al in eigendom 
is. De blokken liggen als een lint 
verspreid door het hele gebied 
en zijn elk voor zich ongeveer 4 
hectare groot. Elk daarvan zal min 
of meer haar eigen karakter krijgen 
en behouden. Het gaat om drie 
blokken in Oost, te weten; ‘Nabij de 
Zwarte Ruiter’, bij ‘Bloemenlust’, 
en bij ‘Jaap Bollebrug’. Voor het 
westelijk deel van de Bovenlanden 
zijn ‘Nabij de Historische Tuin’, ‘het 
Rozijntje’ en de ‘Boogerd van Kees 
Bij als speerpunten benoemd.

Van de voorzitter:

“Er is al veel gedaan, 
er is nog genoeg te doen”

tijd goed samen, zoals dat eigenlijk 
bij de start was beoogd. Daarnaast 
werken we in een heel divers netwerk 
samen met partijen als de gemeente 
Amsterdam, de Provincie en het Rijk 
maar ook met Mainport en Groen en het 
Hoogheemraadschap Rijnland.

Met deze speciale editie van het 
Bovenlanden Bulletin willen we u een 
beeld geven van de bereikte resultaten 
en over onze toekomstplannen. We zijn 
absoluut op de goede weg. Er is al veel 
gedaan en tot stand gebracht, maar er is 
nog genoeg te doen. Dat laatste is zeker 
als het gaat om het veiligstellen van ons 
cultureel erfgoed. Het betekent dat wij 
als Bovenlanden nog zo’n 15 hectare 
akkers willen aankopen. Daar hebben we 
plannen voor klaar en daarvoor vragen 
wij uw steun. Voor slechts 15 euro€per 
jaar bent u al een begunstiger. 
www.bovenlanden.nl

     

Nico Borgman
voorzitter

zogeheten FINH-fonds. De toenmalige 
gemeentebestuurders hadden echter 
wat moeite met onze successen, zo 
bleek. Ze probeerde zelfs de op gang 
gekomen geldstromen naar hun kant 
om te buigen. Ze wilde grip krijgen op 
de geldstromen. Het leidde er zelfs toe 
dat de gemeente de PPS-constructie 
eenzijdig opzegde. Dat wil zeggen dat de 
gemeentelijke vertegenwoordigers werden 
teruggetrokken.
Wij als Stichting waren echter niet van 
plan ons te laten muilkorven en gingen 
succesvol op de ingeslagen weg voort. 
Terugkijkend durf ik nu wel te stellen 
dat er de afgelopen 20 jaar heel wat is 
gedaan. Dat er heel wat is gebeurd. Ik 
noem alleen maar de 150 percelen natuur 
en cultuur die we hebben aangekocht, in 
totaal zo’n 38 hectare. Daar was inclusief 
inrichting- of herinrichtingskosten, ruim 
vier miljoen euro mee gemoeid. Verderop 
in deze special kunt u daar veel meer 
over lezen.

Gelukkig heeft de gemeente haar 
standpunt in de loop der jaren 
aangepast. We werken nu al geruime 

Subsidie
Belangrijkste subsidieverstrekkers 
in procenten:
Stichting Mainport Groen 31%
Provincie Noord Holland 29%
Eigen Financiering 14%
Diversen  8%
Gemeente Amsterdam 7%
Gemeente Aalsmeer 5%
Het Rijk  5%
Hoogheemraadschap Rijnland 1%

Parels van de Bovenlanden
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20 jaar

Een van de allereerste bomen die de 
stichting plantte waren die op het 
recreatie-eiland aan de Jac Takkade 
in Aalsmeer Oost. Het uiterste puntje 
van het Bovenlandengebied waar de 
stichting actief is. Het recreatie-eiland 
was een voormalige vuilnisstortplaats 
en sterk verontreinigd met zware 
metalen. In twee jaar tijd is het 
omgetoverd tot een groene oase 
en een recreatieterrein waar in de 
loop der jaren gretig gebruik van is 
gemaakt. De eerste boom werd er 
in 2000 geplant. Helaas heeft het 
eiland jarenlang te lijden gehad onder 
voortdurend vandalisme. De stichting 
kon het beheer niet langer betalen 
en is er daarom mee gestopt. Op 
dit moment is er overleg met aantal 
partijen over het beheer. Een daarvan 
is het Amsterdamse Bos. Hiermee zou 
een stuk Bovenlanden een klein beetje 
Amsterdams kunnen worden.

Bomen planten doet de Bovenlanden 
al heel wat jaren één keer per jaar 
met een heleboel helpende handen. 
Dit was het jaar 2012 in Oost. Straks 
voor de recreatievaart in de Ringvaart 
een groene oase en een mooi stuk 
natuur. Het land van voormalig kweker 
Spaargaren werd daar vol gezet met 
jongen bomen die typisch zijn voor 
het Bovenlandenlandschap. In totaal 
is er 3.000 m2 beplant met in totaal 
1.900 bomen en struiken. Voor deze 
akker is een beplantingsschema 
gemaakt waarbij diverse soorten zijn 
toegepast met verschillende functies. 

Zo zijn aan de kanaalzijde essen gezet 
omdat deze een bijdrage leveren aan 
de oeverbescherming. Meer centraal 
zijn ook struiken gebruikt die zaden en 
bessen voortbrengen die weer vogels 
aantrekken. Een dergelijke oppervlakte 
beplanten lijkt een hele klus maar met 
ruim 20 vrijwilligers kon deze gemakkelijk 
geklaard worden. Zonder vrijwilligers 
waren er geen Bovenlanden. In de 
loop van die twintig jaar zijn er door 
de vrijwilligers van de stichting 20.000 
bomen geplant en die hebben er met 
elkaar weer voor gezorgd dat er 5000 
bijkwamen. Een groene stap vooruit.

In de vijftiger en zestiger jaren was het 
milieubewustzijn nog niet zo groot als 
tegenwoordig. De Westeinderplassen, 
de eilanden en de rietzuddes werden 
nogal eens misbruikt om afval weg 
te werken. Naast gewoon huisvuil uit 
Amsterdam waren dat soms olierestanten 
van een kweker met een raffinaderij 
of waren het autobusbanden van een 
in Aalsmeer bekend busonderneming. 
Deze laatste heeft bij Topsvoort heel wat 
autobusbanden gedumpt. Het heeft de 
Bovenlanden met behulp van vrijwilligers 
heel wat hoofdbrekens gekost om zo’n 
800 van die banden opgeruimd te krijgen. 

Daar is bijvoorbeeld weer goedkeuring 
van de provincie voor nodig. Dat werk 
is nog steeds niet geklaard. Nog steeds 
duiken er autobusbanden op. Ook het 
gebruik van asbestplaten destijds om 
te beschoeien gebruikt, geeft ons tot 
op de dag van vandaag problemen. Op 
meerdere akkers hebben we tegen niet 
onaanzienlijke kosten asbest opgeruimd. 
Asbest opruimen is tegenwoordige een 
klusje dat door gespecialiseerde firma’s 
moet gebeuren. Ook weer werk waardoor 
het gebied er op vooruit gaat. Voor de 
Bovenlanden gaan milieu en natuur hier 
nadrukkelijk hand in hand.

Parels van de Bovenlanden
Veel vrijwillige handen planten bij elkaar 20.000 bomen.

Parels van de Bovenlanden

Parels van de Bovenlanden
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Recreatie-eiland in oost druk gebruikt

 Recreanten hangen schone was buiten op recreatie-eiland.

Wethouder Jop 
Kluis feliciteert 
De Bovenlanden
Aalsmeer bestaat voor ongeveer 
1/3 deel uit bovenland. Dit is een 
oorspronkelijk en zeer gevarieerd 
maar ook kwetsbaar landschap. In 
de afgelopen 20 jaar heeft Stichting 
De Bovenlanden zich ontwikkeld 
van een klein groepje mensen die 
dit gebied zoveel mogelijk in zijn 
geschakeerdheid wilde behouden 
(de wapenspreuk van Aalsmeer: 
Retine Quod Habes – Behoud wat 
ge hebt) naar een breed gedragen 
stichting die op dit punt een zeer 
belangrijke partner is voor de 
gemeente.
Daarnaast vormt de stichting 
inmiddels een belangrijke 
schakel in het (her)inrichten 
van dit gebied. Zo is zij niet 
alleen een gesprekspartner bij 
de ontwikkeling van visie maar 
voert zij ook namens én met 
de provincie en de gemeente 
projecten op landschapsbeheer 
en groenontwikkeling uit. De 
Bovenlanden is in onze ogen 
een schoolvoorbeeld van een 
organisatie waar de agrarische 
sector, natuur én recreatie niet 
met elkaar in strijd zijn, maar juist 
tot een symbiotische eenheid zijn 
versmolten.



De jongste aanwinst
De meest recente aankoop die we hebben 
gedaan is die op 5 juni. We hebben onze 
handtekening gezet voor de aankoop van 
een eiland van 3270m2. Het ligt vlak bij het 
Eendengat aan de Westeinderdijksloot. 
Het eiland plus beschoeiing is in goede 

staat en heeft een natuurlijke inrichting 
met moerasbos. Om die reden hebben 
we het eiland gelijk meegenomen in een 
subsidieaanvraag naar de provincie om 
het te kunnen herinrichten. Zodra dat rond 
is gaan we er aan de slag.

20 jaar

De Bovenlanden heeft vernieuwing in 
gang gebracht in 20-jarig bestaan

Wat was daar voor nodig?
 De aankoop van maar liefst 38 hectare Bovenland bestaande uit ongeveer 

 150 percelen. Hiervan zijn zeven hectare weer verpacht als cultuurland
 De stichting beheert 30 hectare bos, rietland en water.
 Door natuurgebied De Rijsen in het westen van het Westeinderpoelgebied voor 

wegspoelen te behoeden door er rondom oeverbescherming aan te leggen 
 Door in totaal vijf kilometer milieuvriendelijke oeverbescherming aan te leggen
 Door een aantal seringenakkers helemaal opnieuw te beschoeien
 Door in het Topsvoortbos meer dan 800 autobusbanden te vinden en op te ruimen
 Door maar liefst acht akkers helemaal asbestvrij te maken 
 Door op diverse locaties 20.000 bomen te planten waardoor er nog eens 5000 

bomen spontaan konden groeien
 Door vier akkers in te richten met daarin zogenaamde paddenpoeltjes
 Door op diverse locaties in totaal 25.000 rietpollen te poten

Bij oprichting van de stichting werd het 
Bovenlandengebied ernstig bedreigd. Er 
was veel achterstallig onderhoud, kwekers 
hadden geen opvolging meer en er lagen 

geen duidelijke visie en bestemming op 
het gebied. Met de aansluiting op de 
ecologische hoofdstructuur en met de 
inspanningen die de Bovenlanden de 

afgelopen 20 jaar heeft gedaan mag wel 
worden gesteld dat de achteruitgang van 
het Bovenlandengebied is gestopt en 
dat er vernieuwing in gang is gezet. Dat 

kreeg de stichting voor elkaar door meer 
dan vier miljoen euro te investeren in 
aankopen en herinrichten van cultuur- en 
natuurpercelen.

De afgelopen jaren zijn er meer 
subsidies voor aankoop, beheer en 
inrichting beschikbaar gekomen. 
Het biedt kansen om beheer en 
inrichting voor de toekomst op gang 
te brengen. Daarom is er in 2012 door 
de Commissie Beheer en Inrichting 
een totale inventarisatie uitgevoerd 
van alle percelen in eigendom van 
de stichting. Daarmee is de stand 
van onderhoud van de percelen 
en daarmee de kwaliteit van de 
beschoeiingen in kaart gebracht en in 
een zogeheten Oeverzicht uitgewerkt 
samengevat. Vanaf 2012 voert de 
stichting jaarlijks 12 inspecties uit. 
Dat is of om inrichtingsvoorstellen 
uit te werken of om de uitvoering 
van de diverse werkzaamheden te 
controleren. Voornaamste sponsor van 
deze intensievere nieuwe activiteiten 
is Mainport en Groen. 
De commissie Beheer en Inrichting 
is in het leven geroepen doordat er 
ook geld beschikbaar kwam van der 
provincie Noord-Holland. Dat was 
zogeheten compensatiegeld door 
natuurverlies bij de verbreding van de 
N207. De provincie heeft de Stichting 
gevraagd die compensatie ter hand te 
nemen.

Leden van de commissie zijn Jos 
Brockhoff, Jan Pieter Korenwinder, 

Cees Tas en Bart Hulsbos. 
Hiermee is grote kennis over het 
Westeindergebied, over de inrichting 
van percelen en bouwtechnische 
kennis en eisen op het gebied van 
nieuwe beschoeiingen gebundeld. 
De vrijwillige bomenpoters hebben 
hiervan gemerkt door bijvoorbeeld de 
introductie van het 
van het composteerbaar gronddoek, 
maar ook bij de aanplant ven 
boompjes en voor de inrichting van 
percelen met rietplanten heeft de 
commissie haar rol al gespeeld. De 
commissie heeft er bijvoorbeeld ook 
voor gezorgd dat het gebruik van 
kunststofplanken op de scheiding 
van water en lucht de levensduur van 
beschoeiingen heeft verlengd. 

In de afgelopen maanden zijn de 
inrichtingsvoorstellen voor de percelen 
die ingericht worden in het kader 
van De Groene AS uitgewerkt. Door 
de provincie wordt deze inrichting 
van De Groene AS voor de komende 
5 jaar gefinancierd tot een totaal 
van 2.500.000 euro. Direct nadat 
de provincie de voorstellen van De 
Bovenlanden heeft goedgekeurd zal 
de uitvoering voor de projecten in 
het komende jaar door de Commissie 
Beheer en Inrichting ter hand genomen 
worden. Op naar het 25-jarig bestaan.

Toekomst beheer en inrichting 
van het Bovenlanden bovenland
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Bestuur
Samenstelling juni 2015

Nico Borgman
 voorzitter 
 telefoon 0297-326067
Arie Buijs
 secretaris
 telefoon 06-51082342
Piet Harting
 vicevoorzitter
 telefoon 06-53834571
Hans Splinter
 penningmeester
 telefoon 06-27328513
Anton de Boer
Bert Buis
Jos Brockhoff
Ulla Eurich
Dirk Jongkind
Klaas Joren
Cees Tas

Rietplanten aan de 

Westeinderdijksloot.

Betrokken partijen bij Reigersbos.



20 jaar

Colofon
Uitgave: Stichting de 
 Bovenlanden Aalsmeer
Oplage :  17.500 exemplaren
Concept:  Jan Daalman Tekst en 
 Communicatieadvies
Redactie :  Nico Borgman
 Jan Daalman
Foto’s :  Nico Borgman,
 Jan Daalman
Postadres:  Postbus 356, 
 1430 AJ Aalsmeer
Kantoor:  Jachthaven Dragt
 Stommeerweg 72 
 Aalsmeer
Telefoon:  06-51082342
E-mail:  info@bovenlanden.nl

IBAN : NL34 RABO 0300 1504 23

www.bovenlanden.nl
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Visie Stichting 
De Bovenlanden
De Bovenlanden strekken zich uit langs 
de Ringvaart van de Haarlemmermeer 
naar de rietlanden bij Leimuiden. Deze 
zone waarin het bovenveen bewaard is 
gebleven is van grote betekenis voor 
de structurele waarden van Aalsmeer 
en de regio. Uit de fijnmazige structuur 
van de watergangen en uit het sterk 
gedifferentieerde grondgebruik is 
een gebied ontstaan dat van grote 
landschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurlijke betekenis is.

Bij de oprichting van de stichting 
in 1995 is de volgende doelstelling 
geformuleerd:
De stichting stelt zich ten doel het 
bevorderen en in stand houden van 
de ecologische verbindingszone 
langs de zuidzijde van de Ringvaart 
van de Haarlemmermeer vanaf het 
Schinkelpolder bos tot en met de 
rietlanden in de Westeinderplassen, 
in die zin, dat de natuurhistorische, 
cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden binnen dit gebied behouden 
blijven en versterkt worden.
In de praktijk betekent dit dat de 
Bovenlanden is aangewezen als 
de belangrijkste uitvoerder van de 

Groene AS Aalsmeer. Een As die direct 
is aangesloten op de ecologische 
hoofdstructuur. Tot op de dag van 
vandaag heeft de stichting geprobeerd 
haar doelstellingen te realiseren door : 
Het aankopen van in onbruik zijnde/
komende cultuur- en recreatieakkers en 
herinrichting daarvan tot natuurpercelen. 
Daarbij wordt getracht een afwisseling 
te bewerkstelligen tussen akkers met 
hoogopgaande gewassen, zoals elzen 
en berken evenals andere gebiedseigen 
gewassen en laagblijvende percelen 
rietland. De Bovenlanden wil tot een 
gebied te komen, waar enerzijds flora en 
fauna kunnen gedijen in een natuurlijke 
habitat en anderzijds waterrecreanten 
kunnen genieten van mooie doorvaarten 
en luwe oppertjes. 

Alfa feliciteert Stichting De Bovenlanden Aalsmeer
met haar 20-jarig jubileum
 
Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij
meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer
dan 800 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering,
maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële
kennis én specialistische branchekennis.

Alfa Accountants en adviseurs
Witteweg 3 Aalsmeer

088 2531100
aalsmeer@alfa.nl

Overal
Dichtbij

Alfa feliciteert
Stichting De Bovenlanden

www.alfa.nl
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20-jarig
jubileum

Hoveniersbedrijf Ben Sparnaaij
feliciteert Stichting de Bovenlanden

met haar

bensparnaaij@gmail.com  

06-23643786

•	beschoeiingen	
•	steigers/	
terrassen

•	hekken
•	meerpalen
•	bruggen
•	baggerwerkzaam-
heden

•	grondverzet

Midvoordreef 28
1433 DG Kudelstaart
Tel.: 0297-36 17 59

info@degrootwaterbouw.nl
www.degrootwaterbouw.nl
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Midvoordreef 28
1433 DG Kudelstaart
Tel.: 0297-36 17 59

info@degrootwaterbouw.nl
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10049

Postadres: Postbus 161, 1430 AD Aalsmeer
Bezoekadres: Stommeerweg 35 (ingang Hadleystraat)

Tel. 0297 - 329421  |  Telefax 0297 - 340205
E-mail: info@signumnotariaat.nl  |  www.signumnotariaat.nl

 Huwelijk

 Samenlevingscontract

 Testament

 Estate planning

  Huis kopen

  Hypotheek

  Boedel

  Verklaring van erfrecht

  Aangifte erfbelasting

  Vennootschapsrecht

...feliciteert De Bovenlanden 
met het 20-jarig jubileum!

De Rijk B.V.
Noordeinde 21
2451 Ae Leimuiden

Telefoon: 0172 - 508 151
e-mail: info@derijkleimuiden.nl
www.derijkleimuiden.nl
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De Rijk B.V.
Noordeinde 21
2451 Ae Leimuiden

Telefoon: 0172 - 508 151
e-mail: info@derijkleimuiden.nl
www.derijkleimuiden.nl

AANNemeR VAN BeschoeiiNg- eN sTeigeRweRkeN

De Rijk B.V.
Noordeinde 21
2451 Ae Leimuiden

Telefoon: 0172 - 508 151
e-mail: info@derijkleimuiden.nl
www.derijkleimuiden.nl

AANNemeR VAN BeschoeiiNg- eN sTeigeRweRkeN

De Rijk B.V.
Noordeinde 21
2451 Ae Leimuiden

Telefoon: 0172 - 508 151
e-mail: info@derijkleimuiden.nl
www.derijkleimuiden.nl
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Wij feliciteren
De Bovenlanden 
met het 20-jarig 

jubileum!

Voor het luttele bedrag van 
15 euro per jaar wordt u donateur. 
U ondersteunt daarmee onze 
activiteiten. Bovendien krijgt 
u regelmatig ons Bulletin en 
E-Nieuwsbrief. Zo blijft u op de 
hoogte van alle ontwikkelingen in 
het gebied dat u en ons aan het 
hart gaat. Meld u aan via onze site: 
www.bovenlanden.nl/donateur-
worden of scan de QR code:

DoNATEUr vAN STiCHTiNg 
DE BovENlANDEN AAlSmEEr

3JA, iK WorD voor 
miNimAAl 15 EUro 
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Een nieuwe schuilhutje op een akker.


