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Onderhoud   

In het Zwet hebben we al geruime tijd problemen met 
het steeds maar weer los slaan van de drijfpalen. Naar 
alle waarschijnlijkheid wordt daar te hard gevaren. Als 
een of meer palen overdwars liggen, ontstaan gevaarlijke 
situaties met alle gevolgen van dien. 

Toen we onlangs een partij zware palen van 7,5 meter 
goedkoop aangeboden kregen, hebben we aannemer 
Cees Otto opdracht gegeven om deze vóór de drijfpalen 
de grond in te drukken zodat de drijfpalen geen kant 
meer uit kunnen en het riet voldoende bescherming 
blijven bieden.

 
Van de Voorzitter 
 
Vanaf de oprichting van de Stichting De 
Bovenlanden hebben we ons gefocust op de 
bescherming van het gebied door middel van 
provinciale aanwijzing. Dat is vrij succesvol 
verlopen, ook in financieel opzicht. 

Naast de provincie en het rijk hebben we ook 
ruimschoots gebruik kunnen maken van het ‘groen’ 
maken van de omgeving van Schiphol. 

We waren erg gelukkig dat Aalsmeer in de 
‘Groene AS’ van de provincie werd opgenomen, 
ja zelfs een belangrijk onderdeel werd van de 
provinciale ecologische zone. Voor ons is het 
dan ook vanzelfsprekend dat bij de discussie en 
het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan 
Uiterweg, het uitvoeringsplan van de Groene AS 
Aalsmeer een belangrijke rol speelt. 

Het zal ons nog moeite genoeg kosten de 
taakstelling die aan de Stichting is toegewezen, 
n.l. aankoop en inrichting van de ‘stepping zones’ 
ten bedrage van € 3 miljoen binnen de gestelde 
tijd te realiseren. Hetzelfde geldt trouwens ook 
voor de gemeente, die een aantal knelpunten 
toegewezen gekregen heeft. 

Het eindresultaat is een ecologisch beschermd 
natuurgebied ter lengte van 15 kilometer door 
het gehele bovenland van Aalsmeer. waar we eer 
mee inleggen en dat de leefbaarheid van Aalsmeer 
sterk positief beïnvloedt. 

Het is teleurstellend, dat bij de verdeling van de 
leefbaarheidspot onze ecologische zone het heeft 
moeten afleggen tegen de sloopzone. En dat is 
nog zacht uitgedrukt.

Nico Borgman

Op de foto:  Stand van zaken tijdens de uitvoering van het werk op 4 januari 
2012. Na het plaatsen zijn de palen op gelijke hoogte afgezaagd.

 

Noteer in uw agenda:
Jaarvergadering op donderdag 24 mei

om 8 uur in ons kantoor aan de 
Stommeerweg
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De zomer ligt achter ons en de bomen zijn alweer kaal. 
Als ik uit het raam kijk, zie ik twee buizerds boven de 
bomenrij met elkaar spelen in de lucht. De buizerd is 
de meest voorkomende roofvogel boven de gebieden 
van De Bovenlanden. Hij overwintert in hetzelfde gebied 
als waar hij broedt. Een nest van de buizerd wordt een 
horst genoemd. Zijn prooi bestaat uit mollen, muizen, 
kikkers, kleine vogels en soms ook vissen. De buizerd 
is een langzame vlieger met zijn brede vleugels en een 
korte staart; hij doet een paar slagen, zweeft dan kort 
en doet weer een paar slagen. Dit in tegenstelling tot de 
kiekendief, die graag laag over de rietvelden vliegt. In de 
voor een kiekendief kenmerkende vlieghouding, namelijk 
met de vleugels in een ondiepe V-vorm. In de Rijsen is 
de kiekendief regelmatig te zien. De kiekendief maakt 
zijn nest graag in oud riet; meestal op de grond. Er zijn 
maar weinig roofvogels die dit doen.  

Vorig jaar hebben we (vrijwilligers van De Bovenlanden) 
bomen gepoot in de Rijsen en toen zagen we 
verschillende keren slechtvalken vliegen. Waarschijnlijk 
op zoek naar een broedplaats. Die hebben ze uiteindelijk 
gevonden, hoog boven op de Watertoren. Sindsdien heb 
ik de slechtvalk vaak gezien. Les geven aan zijn jongen. 
De slechtvalk is waarschijnlijk de snelst vliegende vogel 
met een snelheid van 349 km per uur in duikvlucht. 
De prooi wordt in een snelle duikvlucht geslagen en is 
meestal op slag dood. De prooien zijn meestal vogels 
(duiven, eenden) maar soms ook andere dieren die op 
de grond leven.  

Zijn familielid de torenvalk vangt zijn prooi weer op 
een heel andere manier. Torenvalken kunnen stil in 
de lucht hangen met snelbewegende vleugels en een 
gespreide staart. Dit wordt ‘bidden’ genoemd. Tijdens 
het bidden kijken ze naar beneden op zoek naar een 
prooi en houden de kop altijd doodstil. Als ze een prooi 
zien, duiken ze eropaf. Ze eten graag kleine zoogdieren 
en insecten, zoals muizen en kevers. Ze bouwen zelf 
geen nest, maar kiezen vaak een oud kraaiennest. Ook 
gebruiken ze wel eens een nestkast, bijvoorbeeld die 
van de bosuil.  
 

De bosuil heb ik wel weer een paar keer gehoord dit 
najaar met zijn kenmerkende oehoegeroep. En tot 
mijn verrassing kwam hij zijn vrouwtje een paar weken 
geleden voorstellen. Eerst vlogen ze een tijdje rond in 
de schemering en gingen daarna gezellig in de boom 
zitten. Vlakbij het kippenhok. Ik denk dat hij zijn 
vrouwtje wilde laten zien waar er muizen te vangen zijn. 
Want die eten ze graag. De bosuil is een compacte uil 
met brede, afgeronde vleugels en een ronde kop. Zijn 
vlucht is met vrij snelle vleugelslagen en vaak lange, 
rechte glijvluchten. De sperwer is een kleine roofvogel 
die graag laag over de grond jaagt, vaak tussen de 
seringenstruiken. Hij probeert dan kleine vogeltjes 
te verrassen. ’s Winters kijkt hij nogal eens op de 
voederplank of er voor hem een lekker hapje bij zit. Een 
huismus, vink, merel of een spreeuw. 

Met een beetje geluk zie je tijdens de trekperiode andere 
roofvogels die overvliegen of komen uitrusten, zoals de 
havik, visarend, wespendief of ruigpootbuizerd. Als je 
je ogen openhoudt, valt er van alles te zien. Maar ook 
moet je goed naar de geluiden luisteren. Want als je 
een alarmroep hoort van een vogel, dan weet je dat er 
gevaar dreigt. Meestal is dat dan een roofvogel. En dan 
is het leuk om te zien hoe het kleine vogeltjes toch lukt 
om met elkaar de roofvogel te verjagen. Zo valt er altijd 
wat te zien en te horen in De Bovenlanden. Slechtvalk

Roofvogels boven de gebieden van De Bovenlanden   

 
Dit artikel is geschreven door Gerlof Beumer in december 
2011. Het bereikte ons te laat om te worden opgenomen in 
het vorige bulletin.

Eind december jl. overleed Gerlof onverwacht tijdens zijn 
vakantie in Italië. 

In memoriam plaatsen wij deze bijdrage met dank voor zijn 
betrokkenheid bij onze stichting.

Ter nagedachtenis aan Gerlof zullen wij binnenkort op één 
van onze landjes een boom planten.

Boomplantdag in de Rijsen op 17 april 2010
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De Bovenlanden verwerft 
unieke natuurgebieden  

Op 15 februari 2012 werden 7 waardevolle 
natuurgebieden in de Westeinderplassen door Stichting 
de Bovenlanden Aalsmeer aangekocht van de familie 
Sparnaaij. De totale oppervlakte van deze percelen 
bedraagt ruim 20.000 m² (land en water).

Cor Sparnaaij, die in 2011 overleed, heeft zijn hele leven 
veel aandacht gehad voor de prachtige natuur op de 
Westeinderplassen. Hij bracht er vele vrije uren in zijn 
bootje door en volgde de ontwikkelingen daar op de 
voet. In de loop der jaren kocht hij een aantal unieke 
natuurgebieden. Het belangrijkste stuk dat hij verwierf 
was het perceel naast de “Heerlijkheid” in de buurt van 
de Grote Brug.

De Bovenlanden is dank verschuldigd aan de 
erfgenamen. Zij hebben, overeenkomstig de wens van 
Cor Sparnaaij, deze natuurgebieden aan de Bovenlanden 
te koop aangeboden en zo de toekomst hiervan zeker 
gesteld. Daarom zal het gebied een naam krijgen die de 
herinnering aan Cor Sparnaaij levend zal houden. 

Door deze aankoop ontstaat naast de Grote Brug een 
aaneengesloten natuurgebied, dat geheel eigendom is 
van De Bovenlanden. De stichting draagt er zorg voor 
dat dit culturele erfgoed in goede staat blijft en goed 
onderhouden wordt. Binnenkort zal hier nog ruim 120 
meter oeverbescherming door middel van een palenrij 
aangelegd worden. Bij de inham in dit natuurgebied 
(zie foto) zal een speciale doorgang gemaakt worden, 
zodat een uitwisseling van planten, vissen en andere 
waterdieren mogelijk blijft.

Op de foto: in het rood is de aan te leggen oeverbescherming aangegeven.

De aankoop is financieel mogelijk gemaakt door de 
Stichting Mainport & Groen die ook de kosten voor 
de oeverbescherming voor haar rekening neemt. De 
Stichting Mainport en Groen is voortgekomen uit een 

initiatief met als doel onder andere de verbetering van 
het leefklimaat rond de luchthaven Schiphol.

Onderhoudsprogramma  

Ondanks de moeilijke situatie omtrent de financiering 
van de aankoop en inrichting zijn wij druk bezig een 
onderhoudsprogramma op te zetten. Vooral de staat 
van de beschoeiingen van de cultuurakkers en de 
bescherming van de kwetsbare natuuroevers gaan we in 
kaart brengen. 

Voor deze laatste categorie kunnen we gelukkig nog 
steeds een beroep doen op het Hoogheemraadschap 
Rijnland. We hebben voor onderhoud een kleine reserve 
opgebouwd en verwachten de meest noodzakelijke 
klussen te kunnen oppakken. In de loop van 2012 komen 
we met een totaaloverzicht en een financieringsplan.

Op de foto: Nico Borgman en Bernard Sparnaaij tijdens de ondertekening van 
de akte bij de notaris.
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Subsidie van Rijnland voor 
Vooroevers  

In april 2011 werden subsidies aangevraagd bij Rijnland 
en de Provincie voor de realisatie van totaal 400 meter 
natuurvriendelijke vooroevers d.m.v. een palenrij.
Gelijk met deze subsidie aanvraag werden bij 
drie bedrijven offertes aangevraagd voor deze 
werkzaamheden. Omdat Rijnland ons informeerde dat 
er waarschijnlijk in het jaar 2011 geen subsidies meer 
verstrekt konden worden werd bij de bedrijven een vaste 
prijs gevraagd tot in ieder geval eind 2011.

In november en december vond meerdere malen overleg 
plaats met Rijnland. De Bovenlanden kon uiteindelijk 
voldoen aan de uitvoeringwensen van Rijnland. Net voor 
eind 2011 besloot Rijnland een subsidie te verstrekken 
tot 100 % van de kosten. Inmiddels was ook van 
de Provincie goedkeuring tot 25 % van de kosten 
ontvangen. Met de Provincie vindt overleg plaats om het 
toegezegde budget voor andere doeleinden te gebruiken.
Aan De Groot Waterbouw (de laagste inschrijver) is 
inmiddels opdracht voor de uitvoering gegeven waarbij 
de offerteprijzen van april 2011 worden gehandhaafd. Het 
betreft de projecten: De Boogerd van Kees Bij, Topsvoort 
en de Grote Brug.

De firma De Groot zal in maart met deze omvangrijke 
werkzaamheden beginnen. Door de aanleg van de  
palenrij bij de Boogaard van Kees Bij zal dit gebied 
geheel beschermd worden en zal afslag van dit 
waardevolle natuurgebied voorkomen worden.  

Werkzaamheden “Van der 
Schilden” afgerond  

Op dit moment zijn alle werkzaamheden bij het 
natuurgebied dat, aangekocht is van Van der Schilden 
afgerond. In september 2011 werden deze percelen 
ter grootte van 1,32 ha aangekocht. Door De Rijk b.v. 
uit Leimuiden is 425 meter beschoeiing en 220 meter 
palenrijen gerealiseerd.  

Er werd een sloot van 6 meter breedte gegraven als 
natuurlijke afscheiding met het perceel van Jeroen van 
der Schilden. Een kleine stukje zal nog ingeplant worden 
met boompjes, hierna zal de natuur ervoor zorgen dat er 
steeds meer bomen zullen gaan groeien. 
 
Bij een bezoek door het Dagelijks Bestuur van de 
Bovenlanden bleek dat en toch veel afval in het bos aan 
de Ringvaart in de loop der jaren achtergebleven was.(zie 
foto). Aan de Rijk werd aanvullend opdracht gegeven om 
alsnog deze rommel op te ruimen. 

De combinatie van nu vier natuurgebieden (van der 
Schilden, Jellie’s Bos, van der Hoop en de Lombokakker) 
maakt een aangesloten groot natuurgebied en past 
uitstekend in de plannen van de realisatie van de 
“Groene AS”.

Colofon 
Uitgave : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
Oplage : 450 stuks
Redactie : Nico Borgman en anderen
Vormgeving : Arie Buijs
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

Uitwerking van de aanvraag voor de subsidie t.b.v. de vooroeverbescherming bij 
de Boogerd van Kees Bij

 
Meld je nu aan voor de jaarlijkse 

Boomplantdag op zaterdag 24 maart a.s.
 
Programma: 
9:15 uur verzamelen op parkeerplaats links van de 
Beach aan de Oosteinderweg
9:30 uur vertrek naar het land van Spaargaren (met 
eigen boot mag ook). 
Werkkleding, laarzen en lunchpakket mee. 
Voor koffie/thee en een lekkere kop soep wordt 
gezorgd. 
Graag een eigen plantschep, maar is niet noodzakelijk. 
Naar verwachting zijn we rond 15:00 uur klaar.  

Aanmelden bij: Cees Tas 0297-327577 of Anton de 
Boer 0297-320713.


