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Denkt u mee?  

We vragen U met ons mee te denken en eventuele 
suggesties voor een betere herkenning van onze 
percelen aan het secretariaat kenbaar te maken. Uit 
de binnengekomen ideeën zullen we als bestuur de 

beste uitzoeken. De winnaar kan rekenen op een 
versie van de Bovenlanden Reiger. 

 

Donatie Lions Aalsmeer  

De netto opbrengst van de Lions Candlelight 
& Music Party ter gelegenheid van de verlichte 
botenshow op 5 september was bestemd voor de 
Bovenlanden. Op 11 december overhandigde de 
vertegenwoordiger van de Lions een cheque ter 
waarde van � 2.500 aan de Bovenlanden. Het is 
een prachtige aanvulling voor de bestrijding van 
de kosten van een vooroeverbescherming bij het 
project  “de Boogert van Cees Beij”. De uitvoering 
van dit werk zal begin 2010 ter hand worden 
genomen.

Wij danken de Lions en de deelnemers aan de 
vaartocht voor deze prachtige gift.

�
Van het Bestuur  

Nu de stichting in het bovenlanden gebied 
zo’n 125 percelen in bezit heeft vragen veel 
mensen zich af waar ze nu aan kunnen zien 
dat het Bovenlanden percelen betreft. Behalve 
dat de stichting probeert de oevers van de 
akkers zo goed mogelijk te beschermen en 
de natuur goed te beheren, zijn er geen 
directe herkennings punten. Op een aantal 

van de eerste aankopen van de stichting 
zoals Matjesbos en de Zwetzudde zijn borden 
geplaatst. Deze borden zijn destijds van 
Staatsbosbeheer overgenomen omdat men op 
een ander type bord overging. Door vrijwilligers 
zijn de borden toen opnieuw beschilderd en 
beletterd. Er is nog steeds een hele voorraad 
van deze borden en wij zouden daarmee een 
deel van de percelen kunnen aanduiden, zeker 
de natuurpercelen. Het nadeel is dat deze 
borden ondanks de groene kleur vrij opvallend 
zijn, wij vragen u daarom�



2

Verwerving  

De laatste maanden van 2009 hebben we nog een
paar mooie aankopen kunnen voorbereiden en
afronden.

De eerste aankoop betreft een akker in de Rijsen
met een oppervlakte van 3.140 m2 gelegen naast
een al eerder dit jaar aangekochte akker met een
oppervlakte van 2.935 m2. De mogelijkheid om
beide akkers weer aan een kweker te verpachten
is niet groot. Voor de meeste kwekers liggen deze
akkers eenvoudig te ver weg van het trekbedrijf. Het
transport, maar ook het bewerken van de akkers
is een te grote kostenpost en met de hedendaagse
prijzen voor de produkten, niet meer op te brengen.

We blijven verhuur proberen. Mocht het niet
lukken dan gaan we in 2010 middels een plantdag
met vrijwilligers de akkers geschikt maken voor
natuurontwikkeling. De akkers kunnen dan deel gaan
uitmaken van een groot stuk aaneengesloten natuur
met het naastgelegen bos van Staatsbosbeheer en
het bos dat de Bovenlanden in 2006 heeft kunnen
kopen van scheepswerf de Vries. De financiering is
nog niet geheel rond. We zijn hierover al geruime
tijd in gesprek met de Provincie Noord-Holland. We
verwachten in maart 2010 een definitief antwoord
of beslissing van de Provincie op de aanvraag te
krijgen. Vanuit eigen reserve hebben we voorlopig
voor kunnen financieren, met overigens veel
inspanning en zorgen voor de penningmeester!
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De tweede aankoop betreft een akker nabij het
Koddespoeltje, groot 3.470 m2. In deze buurt zijn al
een aantal mooie seringenakkers en 2 natuurpercelen
in het bezit van de Bovenlanden. 
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Bovendien hebben we daar nog een drietal akkers
aangeboden gekregen die in 2010 kunnen worden
aangekocht als we overeenstemming kunnen krijgen
over de prijs en de financiering rond weten te
krijgen. 

Zo langzamerhand hebben we daar een aantal
clusters in bezit die tezamen kunnen worden
aangemerkt als cultureel erfgoed vanwege, de
voor de Aalsmeerse bovenlanden, karakteristieke
verkaveling van de percelen. De aangekochte akker
is al weer verpacht en bijna geheel volgepoot met
jonge seringenstruiken.
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Schuilhutten  

Van oudsher staan er schuilhutten op diverse akkers 
in het plassengebied. In het bijzonder bij slecht 
weer werden deze hutten van oudsher gebruikt door 
kwekers en hun personeel om er in te schuilen. 
Meestal loonde het niet de moeite of kostte het 
teveel tijd om voor de koffie of de boterham terug 
naar de werf te gaan en dan bieden schuilhutten 
uitkomst. Op een van de akkers van de Bovenlanden 
bij de Grote Brug staat nog een heel oud exemplaar, 
met vergunning. Een aantal planken is zo verrot 
dat de hut op instorten staat. Ook heeft de hut de 
laatste tijd veel last gehad van vandalisme. Omdat 
het opknappen met het aanbrengen van een nieuwe 
fundering praktisch net zo veel kost als nieuwbouw 
hebben we besloten om over te gaan tot vervanging. 

Op basis van een ontwerp voor de Historische Tuin 
van Jan Lunenburg wordt het werk uitgevoerd. Voor 
de financiering hebben we met succes een beroep 
gedaan op het Schipholfonds, waarbij aangetekend 
moet worden dat we voor een restant van ongeveer 
� 2000 nog een sponsor zoeken. We hopen begin 
2010 met de bouw te beginnen.
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Project Lombok-akker  

Eind van de zomer van het afgelopen jaar is het werk 
rondom de Lombok akker in Aalsmeer Oost geheel 
afgerond. Vorig jaar is op kosten van de provincie al 
een tweetal paddenpoeltjes aangelegd. Het ruimen 
van de asbest beschoeiing en het aanbrengen van 
een nieuwe kostte meer tijd dan verwacht, maar is 
inmiddels geheel afgerond. De provincie had het 
werk gegund aan baggerbedrijf Otto die er echt werk 
van heeft gemaakt. 

De foto laat zien dat bij het ruimen van het asbest 
nog heel wat meer afval is vrijgekomen. Plastic 
zakken vol vuilnis waren als opvulling achter de oude 
schroeiing gebruikt. 

Alles is nu opgeschoond en met het er naast 
gelegen Jellie’s bos is daar nu sprake van een stukje 
natuur dat de Bovenlanden waardig is. Het Lombok 
verhaal hebben we geheel kunnen financieren 
via de Provincie Noord Holland in het kader van 
het realiseren van vervangende ruimte voor de 
Rugstreeppad.
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Tijdschrift Landschap Noord-
Holland  

Het Landschap Noord Holland beheert in Aalsmeer 
een aantal unieke stukken natuur. Deze zijn met 
name te vinden in Aalsmeer Oost in het Oosteinder- 
Poel gebied. De relatie met de Bovenlanden is zonder 
meer goed te noemen. Landschap Noord-Holland 
is middels een adviseur vertegenwoordigd in het 
Algemeen Bestuur van de Bovenlanden.

In het Tijdschrift Landschap Noord-Holland zal in het 
februari nummer een artikel gewijd worden aan de 
Aalsmeerse Bovenlanden.

Lezers van dit Bovenlanden Bulletin zullen voor deze 
gelegenheid ook een Tijdschrift Landschap Noord-
Holland in hun brievenbus vinden.
 
 

 

Ilex cultures  

De laatste jaren wordt er naast de gebruikelijke 
teelten van Seringen en Viburnum meer en meer  Ilex 
geteeld. 

Voor de particulier misschien niet meteen herkenbaar. 
Onderstaande foto zal veel duidelijk maken. Ilex is 
rond Kerst en Oud en Nieuw in veel huiskamers terug 
te vinden in diverse stukjes.
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Colofon 
Uitgave : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
Oplage : 450 stuks
Redactie : Nico Borgman en Anton de Boer
Foto’s : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
Postadres : Postbus 356, 1430 AJ Aalsmeer
Kantoor : Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72, 
   Aalsmeer
Telefoon : 06-51082342
E-mail : info@bovenlandenaalsmeer.nl 
Internet : www.bovenlandenaalsmeer.nl
Bank : 3001.50.423


