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Bestuursvergadering 
 
Voor de vacature van secretaris die ontstaat als 
Koos Luurs ons definitief gaat verlaten heeft Arie 
Buijs zich aangemeld. De eerste gesprekken zijn 
positief verlopen en het Dagelijks Bestuur heeft 
aan het Algemeen Bestuur voorgesteld om Arie 
Buijs toe te voegen aan het DB. We hebben dan 
nog een paar maanden om Koos de gelegenheid te 
geven Arie wegwijs te maken in de typische 
Bovenlanden problemen. Op de eerste volgende 
jaarvergadering moet het een en ander dan formeel 
worden geregeld. Het Algemeen Bestuur ging 
hiermee in haar laatste vergadering akkoord. Gelet 
op het CV van Arie kunnen we ons gelukkig 
prijzen dat we met hem in zee kunnen gaan. We 
heten hem van harte welkom. 
 

 
 
Even voorstellen: 
Ik ben Arie Buijs (24-10-1946) en oud-directeur 
van Hermadix Coatings. Vanuit deze functie heb 
ik, onder meer, veel ervaring op het gebied van 
administraties en internet. Ook ben ik bijna 10 jaar 
betrokken geweest in het dagelijks bestuur van het 
Bloemencorso Aalsmeer. 
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Van de voorzitter 

 
Mijn ingezonden stuk in de Nieuwe 
Meerbode met als kop “Handen af van de 
plas” heeft veel tongen los gemaakt. 
Tientallen reacties hebben mij telefonisch en 
mondeling bereikt. Vrijwel allemaal positief. 
Slechts een paar mensen reageerden negatief. 
Zo was er bij de vaartocht iemand die niet 
begreep waar ik mij zo druk over maakte. 
Woningbouw op de akkers in het 
middengebied of bij het zwet is toch voor de 
betreffende bewoners een prachtig 
vooruitzicht? En er is zeker vraag naar. De 
tweede reactie was van de wethouder die van 
mening was dat met een zoekgebied alleen 
maar is bedoeld om de geluidshinder weer te 
geven en meer niet. We hebben deze zaak 
met de heer Nijmeyer door gesproken 
hetgeen ertoe heeft geleid dat in de Nieuwe 
Meerbode van 4 september de wethouder 
zwart op wit heeft verklaard dat er van 
woningbouw in de poel absoluut geen sprake 
is. In ieder geval is er nu duidelijkheid en dus 
kunnen de speculatieve plannen van de 
projectontwikkelaars naar de prullenbak 
worden verwezen. Ik hoop dat deze kwestie 
inclusief woonboten clusters in de 
bovenlanden van de baan is. Als ik zie wat er 
in de Loosdrechtse plassen gebeurt ben ik er 
niet helemaal gerust op. 
 

Nico Borgman 
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Werk in uitvoering 
 
 
De oude Dijk 
 
Begin september is de firma De Groot begonnen 
met de uitvoering van het project vooroevers bij 
het perceel de oude Dijk. Het is een restant van de 
voormalige Westeinderdijk gelegen aan de 
Westeinderdijksloot tussen de Grote en Kleine 
Brug nabij het Torregat. In de vorige uitgave 
hebben we ten onrechte vermeld dat dit stukje dijk 
tussen de Grote Brug en Vossegat was gelegen. 
 
 
 

 
 
Centraal op deze foto het stukje oude dijk. Hierop 
is de ligging in de oude structuur van de akkers 
van het middengebied heel goed zichtbaar (Google 
Earth) 
 
 
 
De totale kosten bedragen € 14.900,-. In verband 
met het feit dat het een natuurvriendelijke oever is, 
volgens de voorschriften van Rijnland, is door 
Rijnland een subsidie ter beschikking gesteld van 
ruim € 11.000,-. De rest wordt betaald uit het 
legaat van Aldert Heeren. 

 
 
Aanleg van de milieuvriendelijke lage schoeiing bij 
de oude Dijk 
 
Bloemenlust 
 
De inrichting van het terrein achter Bloemenlust is 
inmiddels geheel gereed. De uitvoering was in 
handen van de firma Otto en heeft in totaal € 
70.000,- gekost. Hiervoor zijn beschoeiingen 
gemaakt, drijfpalen gelegd en is waar nodig 
gesnoeid. Een eenvoudig hek markeert de 
afscheiding met de buren Perry van der Kar. De 
totale inrichtingskosten worden gefinancierd uit 
een bijdrage van de Stichting Mainport en Groen. 
De 2200 bomen die dit voorjaar zijn gepoot vallen 
buiten deze begroting. De kosten voor de 
boomplantdag bedroegen € 2000,- en hebben we 
kunnen financieren met een bijdrage van de 
American Women’s Association. Zij hebben ook 
met vrijwilligers geholpen met het poten van deze 
bomen. Hiernaast is voor het plantmateriaal ook 
gebruik gemaakt van de D.Jonkind Mzn prijs die 
onze voorzitter afgelopen april is toegekend door 
de KMTP afdeling Aalsmeer. 
 

 
 
Nieuwe beschoeiing achter Bloemenlust 
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Vaartocht 
 
Onze jaarlijkse vaartocht van 15 augustus trok een 
record aantal bezoekers. Honderdveertig 
begunstigers namen deel aan de tocht die dit jaar 
weer richting de rietlanden van Leimuiden ging. 
Jammer dat een tiental personen niet kwam 
opdagen en zich ook niet hadden afgemeld. We 
hadden deze plaatsen anders mooi kunnen 
opvullen met aanmeldingen die we hebben moeten 
afzeggen omdat het aantal plaatsen op de boot 
beperkt is. We zullen de mensen daar volgend jaar 
nog eens duidelijk op attenderen. Tijdens de 
vaartocht heeft de voorzitter nog eens duidelijk 
aangegeven welke delen van de Westeinder in de 
discussie nota over de gebiedsvisie door de 
gemeente waren aangegeven als ‘zoekgebied voor 
woningbouw’. De tocht ging zo veel mogelijk 
langs de eigendommen van de Stichting. Het zicht 
vanaf het bovendek was prachtig. De 
landschappelijke indeling in afwisselend natuur en 
cultuur was prachtig te zien. Er zijn hele mooie 
blokken met cultuurakkers. Wellicht moeten we 
nog meer doen om deze te beschermen. We 
denken er over om een deel van de akkers tot 
cultureel erfgoed te verklaren, maar daar moeten 
dan tegelijkertijd financiën voor worden gevonden.  
De situatie bij het Reigersbos gaf aanleiding tot 
veel vragen. Onder andere over de maatregelen die 
we van Rijnland moeten nemen om uitspoeling 
van de gestorte bagger tegen te gaan. Inmiddels is 
ruim 10.000 kubieke meter bagger gestort. De 
rietlanden van Leimuiden drukten weer eens op de 
noodzaak op korte termijn aan te dringen op 
beschermende maatregelen om verdere afslag te 
voorkomen.  
Met de lichten aan arriveerden we in de 
schemering weer bij het Zorgcentrum. We danken 
de directie van het Zorgcentrum dat we elk jaar 
weer ons schip De Juliana daar mogen afmeren. 
  
 

 
 
Vaartocht 2008 Rietlanden bij Leimuiden 
 

 
 

 
 
Vaartocht 2008 Cultuurakkers moeten beschermd 
worden 
 
 

 
 
 
Vaartocht 2008 Op het bovendek is het goed 
toeven 
 
 
Onderhoud Rietzuddes 
 
Voor het verduisteren van seringenstruiken buiten 
op het veld werd vroeger het afgemaaide riet van 
de aanwezige rietzuddes gebruikt. Steeds meer 
kwekers gebruiken nu gewoon zwart plastic. Dit 
werkt makkelijker en is goedkoper. Het betekent 
voor de Bovenlanden dat we nu de rietzuddes 
moeten maaien voor eigen rekening, hetgeen 
zwaar drukt op onze beheersbegroting. Voor een 
goed rietbeheer is jaarlijks maaien echter een must. 
Er is weer een begin gemaakt om alles te maaien 
door de firma Tersteeg. Het riet dat niet meer door 
de kwekers wordt gebruikt wordt door de firma 
Otto afgevoerd. 
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Presentatie Bovenlanden Braderie 
 
Afgelopen zaterdag 6 september heeft de 
Bovenlanden zich gepresenteerd op een stand op 
de braderie in het dorp en bij een stand bij 
jachthaven Verbeek op de Uiterweg. 
Bij de stand in het dorp was de aanloop en 
interesse heel groot. Continu waren er mensen bij 
de kraam die zeer geïnteresseerd waren en dingen 
wilden weten of aandroegen. Stichting de 
Bovenlanden en het belang van het gebied is wel 
nadrukkelijk in beeld gebracht. Ook veel "nieuwe" 
Aalsmeerders die wel de berichten in de krant 
steeds lezen maar nooit helemaal begrepen hoe 
alles in elkaar zat. 
Ook bij de stand bij jachthaven Verbeek aan de 
Uiterweg was de interesse groot. Sommige mensen 
maakten echt even een praatje en vroegen door en 
vonden het leuk om foto's en kaarten te bekijken. 
Soms was er zelfs enige verbazing over wat er 
door de Bovenlanden is gerealiseerd. Van de 
kanotocht die was uitgezet werd niet uitgebreid 
gebruik gemaakt. Dit was gezien de stevige wind 
die er stond misschien ook maar beter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter Herinnering 
 
Voorzover u uw donatie voor 2008 nog niet heeft 
voldaan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te 
doen. We hebben uw hulp hard nodig. 
 
Wie van Aalsmeer houdt, 
houdt van de Bovenlanden 
 
 
 

 
 

 
 
 
De 80 jarige watertoren zoals deze te zien was 
tijdens de vaartocht. 
Gefotografeerd door Liesbeth Eilders 
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