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Inrichtingsprojecten

Door onder andere een ruil met de gemeente heeft de 
Bovenlanden bij de ingang van de Grote Brug, aan de 
kant van de Grote Poel tot en met schuilhaven de Grote 
Brug nu 208 meter oever in bezit, met uitzondering van 
zo’n 50 meter particulier bezit in de Heerlijkheid. Met 
deze laatste hebben we wel al positieve gesprekken 
gehad maar eerst moet de fi nanciële kant van de zaak 
rond gemaakt worden. Bij de meeste overheden valt 
tegenwoordig er snel het woord bezuinigingen en daar 
heeft ook de Bovenlanden mee te maken. 

Gelukkig heeft de Bovenlanden nog wel 180 meter voor-
oever gesubsidieerd gekregen bij het Hoogheemraad-
schap van Rijnland en de provincie Noord-Holland.
Het werk is uitbesteed aan de Groot waterwerken en 
wordt voortvarend aangepakt. Aansluitend heeft de 
Bovenlanden ook nog kans gezien 180 meter vooroever 
bij de Boogert van Kees Bij gefi nancierd te krijgen bij 
dezelfde instanties. Ook dit werk wordt door de Groot 
uitgevoerd. In overleg met Rijnland worden de vooroe-
vers ook echt ‘voor de oevers’ geplaatst met soms wel 
meer dan twee meter tussenruimte. Op elke 25 meter 
moet dan een opening van minimaal 50 cm zijn zodat 
vissen en dergelijke een doorzwemmogelijkheid heb-
ben. Deze milieuvriendelijke oevers hebben een dub-
bele doelstelling: naast het voorkomen van afslag door 
golfbreking zijn het ook broed en groeiplaatsen voor de 
water fl ora en fauna.

Van de Voorzitter

De bezuinigingen waarvan bij welhaast elke 

overheid sprake is, laten ook ons niet onberoerd. 

Het begon al met de verslechtering van onze 

reserveposities. Om de diverse seringenakkers die 

de Stichting in 2008 en 2009 werden aangeboden 

niet aan ons voorbij te laten gaan, hebben we onze 

nek uitgestoken en de aankopen voorgefi nancierd 

uit een paar eigen reserves. Wij dachten later 

alsnog gebruik te kunnen maken van de regeling 

aankoopwaardige percelen. Deze regeling werd 

voor ons echter geheel geschrapt. Gelukkig hebben 

we na overleg met de betreffende instanties weer 

aansluiting gekregen. Per 1 januari 2011 kunnen we 

weer aanvragen voor aankopen van seringenakkers 

indienen bij de Provincie Noord-Holland. De regel 

dat aanvragen voor aankopen van voor 1 januari 

2011 niet kunnen worden gehonoreerd blijft echter 

van kracht. Onze reserves zullen we dus op een 

andere wijze weer moeten aanvullen. Ook met 

de gemeente Aalsmeer hebben we problemen om 

afspraken over medefi nanciering die in het verleden 

zijn gemaakt gecontinueerd te krijgen. 

We moeten oppassen niet de dupe te worden van 

de bezuinigingswoede van de overheid.

Nico Borgman

Bovenlanden Bulletin
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Vooroever bij het Bos van Lubberden

Oproep van Jelle Harder

Beste mensen van de Bovenlanden,

Op dit moment ben ik bezig met mijn ronde in Noord-
Holland om naar ijsvogelgegevens te informeren. Mijn 
verzoek is (weer) mee te werken aan het verkrijgen van 
een zo volledig mogelijk overzicht van de provincie. Deze 
gegevens komen in de landelijke databank van SOVON. 
Als er wat bekend is over dit broedseizoen wilt u mij dat 
dan doorgeven? Ook negatieve meldingen graag noteren.

Probeer van een (mogelijk) broedgeval het volgende te 
vermelden:
• Waarnemer
• Plaats en locatie
• Atlasvak of Amersfoortcoördinaten

Graag ontvang ik uw reactie.
Dank voor de medewerking.

Groet,
Jelle Harder
jelleharder@hetnet.nl

Vaartocht

De jaarlijkse vaartocht op 13 augustus ging weer in 
westelijke richting over de kleine en grote Poel, langs 
het Reigersbos naar de Rietlanden van Leimuiden. Om 7 
uur vertrokken we met de Bovenlanden vlag in top van 
het MPS Koningin Juliana, met ruim 110 deelnemers aan 
boord.

Het werd een prachtige tocht waarbij we kennis namen 
van de nieuwste aanwinsten van de afgelopen 2 jaar zoals 
bijvoorbeeld:

• De Boogerd van Kees Bij, bos en seringenakker
• Het bos van de Vries in de Rijsen
• De percelen bos welke geruild zijn met de
 gemeente bij de Grote Brug
• Enkele seringenakkers in de Rijsen

Ook de nieuwe schuilhut op een seringenakker bij 
de Grote Brug hoort in dit rijtje thuis, evenals de 
inrichting van het baggerdepot het Reigersbos met 
een oeverbescherming van 1100 meter. Het riet begint 
voorzichtig de enorme ruimte te vullen. Hiermee wordt 
het Reigersbos het grootste rietveld van de Bovenlanden 
op de plas. Aansluitend voeren we langs de rietlanden 
van Leimuiden die opnieuw imponeerden. De noodzaak 
van een oeverbescherming is hier duidelijk. Het bestuur 
van de Bovenlanden maakt zich hier al jarenlang zonder 
succes sterk voor.

De terugtocht over de Grote Poel verliep voorspoedig en 
omstreeks half tien, bij het invallen van de duisternis, 
werd weer bij het Zorgcentrum afgemeerd. Het was een 
prachtige zomeravond.
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Belangrijke aankoop de 
Bovenlanden

Op 17 augustus 2010 is bij de notaris de acte gepasseerd 
waarbij de Stichting de Bovenlanden eigenaar is geworden 
van circa 17.000 m2 seringenakkers.

Het betreft een deel van het seringenland van Laura en 
Wim Spaargaren dat ligt naast de voormalige veiling 
Bloemenlust (nu de Beach) in Aalsmeer-Oost. De huidige 
eigenaars willen, gezien hun leeftijd, het bedrijf gefaseerd 
afbouwen. Het is de uitdrukkelijke wens van de familie 
Spaargaren dat hun akkers ook in de toekomst groen 
zullen blijven. Met de verkoop aan de Bovenlanden is 
deze wens gewaarborgd.

Ondertekening van de aktes door de heren Borgman en Spaargaren

Geheel in overeenkomstig de doelstelling van de Stichting 
zal een deel van de akkers gelegen aan de Ringvaart 
worden ingericht tot natuurgebied als versterking van 
het ecologisch lint. De rest van de akkers, waarvan een 
deel voor de seringen teelt is verhuurd, blijft voorlopig 
beschikbaar voor de tuinbouw.

De vrijkomende akkers worden opnieuw van beschoeiing 
voorzien en weer aan kwekers verhuurd. Zo’n groot 
aaneengesloten stuk cultuurland is voor de Stichting een 
geweldige aanwinst. Dit vooral omdat het direct aansluit 
op een ander stuk natuurgebied van de Stichting dat 
achter het voormalige Bloemenlust is gelegen.

De aankoop is fi nancieel mogelijk gemaakt door de 
Stichting Mainport & Groen die ook de kosten van 
een nieuwe beschoeiing voor haar rekening neemt. De 
Stichting Mainport en Groen is voortgekomen uit een 
initiatief van de ministeries V&W, VROM en LNV, de 
provincie Noord-Holland, de gemeenten Haarlemmermeer 

en Amsterdam, NV Luchthaven Schiphol en Schiphol 
Area Development Company NV. Doel is onder andere de 
verbetering van het leefklimaat rond Schiphol. 

Winters beeld van akkers van Spaargaren.

De aankoop is een belangrijk element in het streven van 
de Bovenlanden naar het behoud en verbetering van 
dit karakteristieke bovenlanden landschap. Vooral de 
strategische ligging is van groot belang voor de verdere 
ontwikkeling van een deel van het landschap tot cultureel 
erfgoed. Met deze aankoop groeit het totale bezit van de 
Bovenlanden tot 31 hectare.

Seringenstruiken in het gelid op het land van Spaargaren
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Uit de vergadering van het 
Dagelijks Bestuur

Tijdens het afgelopen DB-overleg van donderdag 10 juni 
heeft Barend Wegman te kennen gegeven zijn functie 
als penningmeester van de Stichting de Bovenlanden 
Aalsmeer neer te leggen. Wel blijft hij als algemeen 
bestuurslid bij onze stichting betrokken zodat wij gebruik 
kunnen blijven maken van zijn kennis van het gebied en 
de tuinbouw in het algemeen. 

Voor wat betreft boekhoudkundige zaken kan de 
Bovenlanden blijven steunen op Hans Splinter van Alfa 
Accountants die al geruime tijd deze werkzaamheden voor 
onze stichting verricht. 

Voorlopig zal Arie Buijs de lopende zaken van het 
penningmeesterschap op zich nemen.
In de ontstane vacature zal zo spoedig mogelijk worden 
voorzien. Via deze gelegenheid wil het bestuur van de 
Bovenlanden gebruik maken om Barend Wegman te 
bedanken voor zijn inbreng in de afgelopen jaren.

Vooroevers en snoeihout

Het was al eerder opgevallen dat onder andere bij de 
vooroever bij het Matjes Bos achter de vooroever veel 
snoeihout was gestort. Omdat de eigenaar van het 
snoeihout niet bereid bleek het weer weg te halen hebben 
we Otto opdracht gegeven alles op te ruimen. Nu maar 
hopen dat dit soort praktijken in de toekomst niet meer 
zal voorkomen.

Vooroever volgestort met snoeihout

Vooroevers hebben als doel een milieu te laten ontstaan 
op de grens van land en water waar planten en dieren 
min of meer beschermd kunnen ontwikkelen. Deze 
moeten niet volgestort worden met afval.

Vooroever na de schoonmaak

Naamborden geplaatst

Op een paar plaatsen zoals de Grote Brug, De 
Heerlijkheid, het Bos van Lubberden en de Boogert van 
Kees Bij zijn borden geplaatst met daarop de namen van 
de betreffende percelen.

Voorlopig zal Arie Buijs de lopende zaken van het 
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