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Jaarverslag
Uitnodiging
Algemene Jaarvergadering

Vooraf
Dit jaarverslag bevat, omwille van de actualiteit, de informatie
over onze stichting tot en met medio april 2010. Dit heeft te
maken met het feit dat zaken die in 2009 in gang werden
gezet in de eerste maanden van 2010 werden gerealiseerd.

Locatie: ons kantoor op het terrein van
Jachthaven Dragt, Stommerweg 72, Aalsmeer
Datum: donderdag 27 mei 2010
Tijd: 20.00

Organisatie

 In 2009 namen wij afscheid van Koos Luurs. Wegens

U als donateur bent van harte welkom op
27 mei om het jaarverslag over 2009 en
de plannen voor de toekomst met ons te
bespreken.

verhuizing naar het noorden van het land moest hij zijn
werk als secretaris beëindigen.

 Tijdens de jaarvergadering op 28 mei werd Arie Buijs
benoemd als nieuwe secretaris en trad Peter de Jong
aan als bestuurslid namens Landschap Noord-Holland.
Daarnaast werden Hans Alderden namens Oud Aalsmeer
en Anton de Boer namens de donateurs herbenoemd
voor een periode van 4 jaar.

Agenda
1. Opening

 Het algemeen bestuur vergadert eenmaal per 3

2. Mededelingen

maanden. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris
en penningmeester) vergaderen elke 14 dagen op
donderdagmorgen. Meestal zijn de voorzitter en secretaris
elke maandagmorgen in het Bovenlandenkantoor
aanwezig.

3. Vaststellen jaarstukken van secretaris en
penningmeester
4. Herbenoeming bestuursleden, namens de
donateurs aftredend en herkiesbaar
Nico Borgman en Piet Harting, namens de
Trekheesterwerkgroep Klaas Joren.

Donateurs en anderszins

 In verband met het 15-jarig bestaan van onze Stichting
verschijnt het Bovenlandenbulletin tegenwoordig in een
full-colour uitvoering. De oplage is 450 exemplaren en
wordt verstuurd naar onze donateurs, relaties en de pers.

Pauze

 Het aantal donateurs bedraagt thans 350 (329 in 2008);
het IJsvogelfonds heeft 12 sponsors.

5. Lezing over kikkers en amﬁbieën door Robert
Top uit Kudelstaart van het Meetnet Amﬁbieën.

 De website werd in 2009 gerestyled. Het gemiddeld
aantal bezoekers per maand bedraagt 635; in 2008
waren er dat 390.

6. Ruimte voor het stellen van vragen en het naar
voren brengen van ideeën, wensen etc.

 De Bovenlandenfolder is herdrukt. De teksten werden
aangepast en ook werd een aantal nieuwe foto’s
geplaatst.

Sluiting
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 Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn aanvragen

Aankopen en eigendom

ingediend voor subsidiëring ten behoeve van een
vooroeverbescherming bij de Boogert van Kees Bij en het
Bos van Lubberden. Deze aanvraag is gehonoreerd met een
subsidieverstrekking van 75%. Het restant van 25% wordt
gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland. De totale
procedure heeft ruim 9 maanden(!) in beslag genomen maar
gelukkig kon de opdracht tot uitvoering onlangs worden
verstrekt.

Wij kochten op:

 20 februari 2009 van D.J.Buis en mevrouw G.A.Man:
onverdeelde helft van perceel E-1430, teelland en water in
de Rijssen.

 15 mei 2009 van ﬁrma W.Maarsen & Zn.: perceel E-1833,
land en water in de Rijssen.

 12 november 2009 van ﬁrma Spaargaren en Buijs: perceel
H-3480, teelland en water nabij Matjesbos.

 23 november 2009 van ﬁrma Onos-Oskam: percelen E-1405
en E-1406, land en water in de Rijssen.

 Hiermee komt het totaal aan eigendom van onze stichting
op ruim 29,3 hectare. Daarvan is 52.938 mð verhuurd aan
totaal 13 pachters en 2 recreanten. De pachtprijs voor
teelland bedraagt ¼0,63 p/mð .
De meest recente aankoop is die van een perceel teelland
van ca 1,5 hectare in Aalsmeer-Oost. Mede dank zij de steun
van de Stichting Mainport & Groen konden wij een bod
doen op een deel van de seringenakkers van Wim en Laura
Spaargaren. Omdat de familie Spaargaren de doelstelling
van onze Stichting ondersteunt werden wij het begin van dit
jaar eens over de overnameprijs. Belangrijk daarbij is dat
ook de kosten voor herbeschoeiing en asbestverwijdering in
de ﬁnanciering worden meegenomen.

Reigersbos
De vergunning voor baggerstort (2e fase) is in 2009 met 3
jaar verlengd. In 2009 is ca. 6.500 mñ bagger in het depot
gestort. Ook is inmiddels een aanvraag voor de baggerstort
3e fase ingediend. Daarvoor is instemming nodig van de
formele eigenaren, waaronder Staatsbosbeheer. Het heeft ruim
5 maanden(!) geduurd om een brief met hun instemming te
verkrijgen.
Donaties
Van het Schipholfonds ontvingen wij ¼ 5.000 voor het
vernieuwen van een oude schuilhut nabij de Grote Brug. Dankzij
deze gift en sponsoring van de ﬁrma Otto kon een compleet
nieuwe schuilhut naar het ontwerp van Jan Lunenburg worden
geplaatst.
Van de Lions Aalsmeer ontvingen wij een gift van ¼ 2.500
die zal worden gebruikt voor het maken van nieuwe
vooroeverbescherming.

Onderhoud

 Het onderhoud aan de Lange Akker, Jellie’s Bos, de

Herijking Ecologische Hoofdstructuur

Lombok Akker en de Dekker Akker werden afgerond. Ook
werd op een aantal plaatsen onderhoud gepleegd aan de
aanwezige drijfpalen die veelal door intensief vaarverkeer
losslaan. Voor een deel werden de kosten betaald uit eigen
middelen. In de overige gevallen kon een beroep worden
gedaan op subsidiegevers.

De gebiedcommissie ILG Zuidwest/Rijnland heeft onze
aanbevelingen inzake de herijking overgenomen in een
positief advies naar de Provincie. Concreet betekent dat dat
er ruim 17 hectare aankoopwaardig gebied voor subsidie
overblijft. Het betreft hier voornamelijk teelland dat is gelegen
aan de Ringvaart. Of er in de praktijk voldoende (ﬁnanciële)
mogelijkheden zijn moet in de toekomst blijken.

 Het Recreatiesteunpunt aan de Jac.Takkade blijft een
onderwerp van zorg. Met de gemeente Aalsmeer is ondanks
veelvuldig overleg nog steeds geen oplossing gevonden
voor het periodiek onderhoud. De langslepende kwestie
inzake de uitgevoerde sanering in 2001 is zeer onlangs tot
een goed einde gekomen. De provincie Noord-Holland heeft
het ingediende saneringsverslag geaccepteerd. Daarmee is
de dreiging van aanvullende grondsuppletie gelukkig van
de baan.
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Overleg met de Gemeente Aalsmeer
Het afgelopen jaar is er een aantal malen overleg geweest met
2 wethouders en de accountmanager Beheer over een aantal
zaken zoals: de ecologische verbinding rond Aalsmeer-dorp, het
onderhoud van het Recreatiesteunpunt, het onderhoud van de
drijfpalen in de doorvaarten van de Kleine Poel, overname van
het gebied “Strafhaven”e.d.
Hoewel het overleg steeds in een goede sfeer verliep zijn er tot
nu toe geen concrete toezeggingen voor structurele oplossingen
gedaan.
Financiën

Foto van de kaalslag bij het Recreatiesteunpunt

Nieuwe schuilhut

In 2009 is de positie van onze reserves drastisch veranderd. We
hebben een aantal onderhoudsprojecten en ook de aankoop
van enkele seringenakkers moeten ﬁnancieren vanuit onze
reserves omdat hiervoor geen subsidiegevers beschikbaar
waren.

Begin april is de oude schuilhut op de akker van de
Bovenlanden bij de Grote Brug vervangen. Zoals reeds in het
vorige Bovenlanden Bulletin aangegeven is het Schipholfonds
de hoofdsponsor. Voor de resterende ﬁnanciering hebben we
een beroep kunnen doen op Cees Otto Grond- en Baggerwerken
en Hermadix Coatings die de verf leverde.
De hut is getimmerd door Richard van Emmerik en geplaatst
door de ﬁrma Otto. Omdat de ruiten al na twee dagen
waren gesneuveld hebben we deze moeten vervangen door
kunststof ruiten in de hoop dat we verder gespaard blijven
voor vernieling. Het resultaat is wel een prachtige authentieke
schuilhut naar origineel ontwerp van Jan Lunenburg.

Vanaf 2010 moeten we de reserves weer laten aangroeien vanuit
de pachtopbrengsten. Elke subsidiemogelijkheid zullen we
volledig uitdiepen en waar mogelijk benutten. Het hebben van
voldoende reserves geeft ons namelijk de mogelijkheid snel te
reageren op grondaanbiedingen.
Tot besluit
Voor verschillende zaken werden wij gevraagd zitting te nemen
en/of te adviseren bij planvorming zoals:

 Tunneldekinrichting N-201 tussen Oosteinderweg en






Ringvaart
Uitbaggeren van de Ringvaart
Oeverbescherming aan de Aalsmeerzijde van de Ringvaart
Invulling van de sloopzone
Bomenplan en een lijst waardevolle bomen
Ontwikkeling ﬁetskaart in het werkgebied van Stichting
Mainport & Groen.

Afsluitend kunnen we terugzien op een redelijk succesvol jaar
waarin veel doelstellingen zijn bereikt, maar waar soms ook
geconstateerd moest worden dat er veel geduld en overleg
nodig is om zaken gedaan te krijgen.

Donatie

En net als je denkt: “Dat is nu eindelijk geregeld” blijkt een
prachtig project door toedoen van slecht overleg bij andere
partijen in een nachtmerrie te veranderen. Zo werd het prachtige
moerasbos dat grenst aan het Recreatiesteunpunt met de
grond gelijkgemaakt tijdens de kap van de bomen op de oude
vuilstort. Natuurlijk , iedereen roept “ sorry” en “we gaan
herplanten”. Maar het gaat jaren duren voor de natuur zich daar
hersteld heeft.

Van de Kopersvereniging Nieuw-Oosteinde 7 heeft de Stichting
de Bovenlanden een donatie ontvangen van € 465,- ter
gelegenheid van de ophefﬁng van deze vereniging. Hiervoor
onze hartelijke dank. Het geld komt ten goede aan het
IJsvogelfonds.

Jaarlijkse vaartocht

Secretaris zijn bij de Bovenlanden is uitdagend vrijwilligerswerk
waarin veel tijd gaat zitten en dat soms op een echte baan
lijkt. Dat geldt ook zeker voor de voorzitter. Daarom mogen de
complimenten ook wel eens richting Nico Borgman gaan die
zich al meer dan 15 jaar belangeloos inzet voor het behoud van
het Aalsmeerse erfgoed.

De jaarlijkse vaartocht wordt dit jaar op 13 augustus gehouden.
We varen deze keer naar het Westen en kunnen dan de
voortgang zien in het Reigersbos. Ook mogelijke nieuwe
aankopen passeren de revue.
Aanmelden is mogelijk via onze website of door het insturen
van de bon die op pagina 6 staat.

Aalsmeer, april 2010
Arie Buijs, secretaris
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Financiële overzichten 2009
Balans per 31 december 2009

2009
€

Activa
Vaste activa
Natuurpercelen
Cultuurpercelen
Inventaris

10
6
352

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

367

2008
€

13.889
9
440

14.338

4.845
30.547
35.760

14.753
119.928
149.019

50.000

50.000

Passiva




Bestemingsreserve
Reserve uitgaven onderhoud oeverbescherming
natuur en cultuurterreinen.
Voorzieningen
Voorziening secretariaat
Voorziening verkochte akker Oosteinderweg
Voorziening toezicht en beheer Cultuurterreinen
Voorziening toezicht en beheer Natuurterreinen
Voorziening inrichting Reigerbos
Voorziening recreatiesteunpunt
Voorziening inrichting Bloemenlust en Jellie’s bos
Voorziening educatiecentrum

9.041
0
-6.003
-51.927
13.185
11.440
3.499
2.123

Kortlopende schulden
Te betalen posten

-18.642

21.545
20.498
23.252
4.743
20.368
11.573
-8.363
3.623

4.402
35.760

97.239
1.780
149.019

Staat van baten en lasten secretariaat over 2009 en 2008
Inkomsten
Omslagkosten*
Rente
KMPT
Donateurs bedrijven
Donateurs particulieren
Donateurs diverse
Opheffen rekening ING
Uitgaven
Bestuur en administratie
Drukwerk en porto
Algemene kosten
Accountantskosten
Kosten rondvaart
Bijdrage educatie-project Historische Tuin
Bankkosten
Huisvestingskosten
Bijdrage huur derden
Bijdrage gemeente Aalsmeer
Van voorziening educatiefcentrum
Saldo toe te voegen aan voorziening secretariaat

1.539
188
0
2.165
4.815
2.424
466
4.229
2.693
1.289
369
792
0
1.094
9.725
-60
-4.200
-1.500

11.597

14.431
-2.834

5.459
260
750
2.884
5.203
1.244
0
4.301
2.309
1.810
521
705
500
278
9.483
-560
-4.200
1.500

15.800

13.647
2.153

* Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 5% van de
totale kosten van een project ten gunste van het secretariaat gebracht.
Speciﬁcatie:
Perceel Maarse Zwet
Perceel J. Maarse
Perceel Gebr Buis
Berekende pacht

0
0
0
1.539
1.539

4

900
3.007
201
1.351
5.459

De akker werd opgesplitst in een aantal vakken om de
gewenste boomsoort diversiteit te bereiken. Berken, de oerHollandse wilg, hazelaars, elzen en de lijsterbes vormen straks
het decor. Naar horen zeggen voor elke gewenste diersoort wat.
Een bijzonder aspect is wel een nieuw plan om de beschoeiing
op orde te krijgen met behulp van aanplant. De es lijkt door z’n
wortelstructuur goed geschikt om de walkant bijeen te houden,
mits het een haag vormt met een onderlinge afstand van één
meter of minder. De ochtend werd afgesloten met kofﬁe en
soep voor de harde werkers temidden van de mooie natuur die
Aalsmeer rijk is.

Van de voorzitter
In het vroege voorjaar is al weer veel beweging op de
recreatie akkers. Er wordt volop gesnoeid en geruimd.
Alles wordt weer in gereedheid gebracht voor het grote
zomergenieten. Het is alleen wel jammer dat een enkele
recreant met het afval zoals o.a. het snoeihout, maar
soms ook met oude schoeiingpalen geen weg weet.
De oplossing om het te dumpen in het bos van de
Bovenlanden is dan gauw gevonden. Bij de Boogert
van Kees Bij is onlangs ook een hoop afval gedumpt.
Het ligt er wel 2 meter hoog, waaronder schoeiingpalen en autobanden. Elders zoals bijvoorbeeld bij
Matjes Bos is de vooroever gebruikt om snoeihout te
storten. De eenden die er vorig jaar nog een prachtige
broedgelegenheid hadden hebben een ander plekje
moeten zoeken. En dat terwijl de gemeente jaarlijks een
takkenronde houdt met de boot van Cees Otto waar
het snoeihout gratis aan meegegeven kan worden. Het
opruimen kost weer een hoop geld dat we liever anders
besteed zouden hebben. Wij zouden graag willen weten
waar we de rekening naar toe kunnen sturen, iemand
moet toch iets gezien hebben?

Drijfpalen

Nico Borgman

Bij een onderhoudsinspectie van de drijfpalen in ’t Zwet, de
Grote Brug en bij Topsvoort zijn diverse gebreken vastgesteld.
Niet vanwege de kwaliteit van de gebruikte materialen maar in
de meeste gevallen simpelweg ten gevolge van aanvaringen.
Met name bij het Zwet komen grote boten met een stevige
zijwind nogal eens in aanvaring met de oeverbescherming.
In totaal hebben we 24 palen met 10 drijvers geheel moeten
vernieuwen. Daar het hier openbare vaargeulen betreft vragen
we ons af waarom wij voor deze schade moeten opdraaien. In
ons laatste gesprek met B&W hebben we dit aan de orde
gesteld. B&W hebben toegezegd zich hierover te beraden.

Boomplantdag 2010
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer hield zaterdag 17 april
een boomplantdag in de Rijsen. Het was wel heel erg mistig
vroeg in de ochtend langs de ringvaart. Maar toch, rond
negen uur brak de zon deﬁnitief door en beloofde het een
stralende dag te worden. Ook voor een vijftiental vrijwilligers
die opgekomen waren in het kader van de aangekondigde
boomplantdag. Zij werden opgewacht door Anton de Boer en
Cees Tas van de stichting, die met een stalen vlet, afgemeerd
langs de ringvaartwal, de veerdienst verzorgden. Om 09.15 uur
was de afvaart naar het pas verworven eilandje midden in een
prachtige en vooral stille natuur.
Een oude seringenakker omvormen tot een evenwichtig
natuurdomein in de zuidwesthoek van de Rijsen, dat was en is
het doel. Door nieuwe bomen van allerlei soort aan te planten
wil de stichting bereiken dat binnen enkele jaren een duurzaam
groengebied ontstaat zonder de uitwassen van wildgroei.
Eigenlijk een Luilekkerland creëren voor de vogels. De akker
lag er keurig gefreesd bij en de rulle veengrond vormde geen
enkel probleem voor de aanplant. Cees Tas had zo’n 700 jonge
boompjes klaarliggen voor het 1950 vierkante meter grote
perceel. Voor een leek was dit een goede gelegenheid om te
zien hoe een jonge boom geplant dient te worden. Cees liet
zien hoe eenvoudig dat gaat. De vrijwilligers konden zich nu
uitleven in het graafwerk. Maar ook kon men meemaken dat
het eiland nu al leeft getuige de hoog in de lucht overvliegende
slechtvalken.

Nieuwe schoeiing
De Dekker akker aan de Westeinderdijksloot is dit
voorjaar opnieuw beschoeid. Op de rechterhoek aan de
Westeinderdijksloot is een proefschot geplaatst. Hiervan
bestaan de bovenste drie planken uit kunststof. Dit zijn dan
de planken die boven de waterspiegel staan. Als de proef
goed uitpakt denken we door te gaan met het uitvoeren van
kunststof beschoeiingen in plaats van hardhout of Plato. Dit
dan in verband met de duurzaamheid van kunststof.
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Voorjaar in Aalsmeer

Colofon
Uitgave
Oplage
Redactie
Foto’s
Postadres
Kantoor

:
:
:
:
:
:

Telefoon
E-mail
Internet
Bank

:
:
:
:

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
450 stuks
Nico Borgman en Anton de Boer
Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
Postbus 356, 1430 AJ Aalsmeer
Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72,
1431 EX Aalsmeer
06-51082342
info@bovenlandenaalsmeer.nl
www.bovenlandenaalsmeer.nl
3001.50.423

Uitnodiging voor begunstigers en sponsors
Voor de jaarlijkse vaartocht op
Vrijdag 13 augustus 2010 van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur
•

Vertrek om 19.00 uur vanaf het Zorgcentrum met de MPS Koningin Juliana. Het maximaal aantal deelnemers is 125
en vol is vol.
De tocht voert dit jaar over de Westeinderplassen langs het baggerdepot bij het Reigersbos naar de Rietlanden bij
Leimuiden en weer terug.
Om circa 21.30 uur meren we weer af bij het Zorgcentrum.
U kunt de aanlegplaats van de boot bereiken over het paadje dat vanaf de Kanaalstraat tussen de huisnummers 53
en 55 naar het terrein van het zorgcentrum loopt.
Parkeergelegenheid is er voldoende op het Praamplein.
Aanmelding vooraf is beslist noodzakelijk. Bij voorkeur via onze website: www.bovenlandenaalsmeer.nl of d.m.v.
onderstaand formulier.

•
•
•
•
•


Aanmeldingsformulier voor de vaartocht op vrijdag 13 augustus van 19.00 tot 21.30 uur
Dit formulier voor 1 augustus aanstaande sturen aan : Stichting de Bovenlanden
Postbus 356
1430 AJ Aalsmeer

Naam

: …………………………………………………...................

Adres

: …………………………………………………...................

Postcode en woonplaats

: …………………………………………………...................

E-mail

: …………………………………………………...................

Geeft zich op voor de vaartocht met ….. personen (maximaal 2)
Bij verhindering graag afmelden dan kan uw plaats aan een ander gegeven worden.
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