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De activiteiten van “De Lente”  

In de afgelopen weken zijn er op verschillende eilandjes 
tussen het Koddespoeltje en De Blauwe Beugel bordjes 
verschenen met de tekst “De Lente“. 

Het Dagelijks Bestuur van de Bovenlanden is reeds 
langere tijd in gesprek met de heer Herman Franzen. 
De heer Franzen heeft De Lente BV opgericht en is 
voornemens een uniek natuurgebied in te richten. Uit 
de gesprekken met de heer Franzen is gebleken, dat De 
Bovenlanden en de heer Franzen op één lijn zitten als 
het gaat om het behoud van het unieke karakter van 
het Westeinderplassen-gebied. De Lente heeft intussen 
al wat percelen tussen het Koddespoeltje en De Blauwe 
Beugel verworven. 

Ook De Bovenlanden heeft onlangs een aantal percelen 
in dit gebied verkocht. Hierbij zijn de belangen van 
de huurders zeker gesteld en zullen deze kwekers in 
dit gebied ook in de toekomst trekheesters kunnen 
blijven telen. Met de vrijgekomen gelden zijn inmiddels 
vervangende percelen aangekocht en in de komende 
maanden zullen nog enkele aankopen gerealiseerd 
worden. 

Alhoewel wij regelmatig geïnformeerd worden over de 
wijze waarop De Lente dit gebied gaat inrichten lijkt het 
ons niet juist om hierover zonder overleg met de heer 
Franzen mededelingen te doen. Zodra er meer bekend is 
over deze plannen zullen wij u in één van de volgende 
bulletins daarvan op de hoogte stellen.

Van de Voorzitter

Onlangs kreeg ik een krantenberichtje onder ogen. 
Daarin werd beweerd, dat Amsterdam een eigen 
landbouw gaat krijgen. Men wil daar namelijk met 
winstgevende stadslandbouw meer voedsel gaan 
verbouwen. 

Het is de bedoeling, dat de ‘aardbei’ daarvan 
het symbool gaat worden. In leegstaande 
kantoorgebouwen kunnen de aardbei en andere 
gewassen, met bijvoorbeeld ‘ledverlichting’, 
goed groeien. Ook kan hennep worden gemaakt 
van brandnetels, die in de stad in ruime mate 
aanwezig zijn. 

Op het terrein van de huidige Markthallen is 
straks voldoende ruimte voor moestuinen en 
groentekassen. Daarnaast bieden braakliggende 
bouwterreinen mogelijkheden om deze activiteiten 
verder uit te breiden. 

Het lijkt eigenlijk een beetje de omgekeerde 
wereld. In Aalsmeer komen langs de Uiterweg en 
in het Middengebied tuinbouwakkers vrij omdat 
ze niet meer rendabel te betelen zouden zijn. In 
de besprekingen over de bestemmingsplannen 
voor deze gebieden wordt aangedrongen 
op mogelijkheden voor woningbouw, hetzij 
permanent, hetzij vakantiewoningen. En dat in een 
gebied met enorme mogelijkheden voor natuur en 
watersport. 

Voor de ruimtelijke ontwikkeling in Aalsmeer zou 
het goed zijn als de nieuwe manier van denken 
over de tuinbouw (stadslandbouw) hier zou 
doordringen. Het zou ons kunnen verlossen van de 
dreiging tot bebouwing van ons unieke landschap.

Nico Borgman

Bovenlanden Bulletin
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Inventarisatie van onze percelen  

Het is de bedoeling dat nog dit jaar een complete 
inventarisatie van alle bezittingen in kaart wordt 
gebracht. Met name het nodige onderhoud in de 
komende 20 jaar wordt in beeld gebracht. Op basis van 
deze inventarisatie wordt voor een lange reeks van jaren 
de kosten begroot.

Met verschillende organisaties hopen wij op basis van 
deze inventarisatie overeenstemming te krijgen over de 
fi nanciering op langere termijn. 

Met de stichting Mainport & Groen zal voor de 
fi nanciering van het onderhoud van de percelen, die 
aangekocht zijn met gelden van deze stichting, voor een 
lange reeks van jaren afspraken gemaakt worden. 

Hopelijk kan ook met de Provincie Noord-Holland voor 
het eind van dit jaar nieuwe afspraken gemaakt worden 
over subsidies voor zaken die op ons verlanglijstje 
staan.

Wij hebben de heer Jan Pieter 
Korenwinder, die zeer bekend 
is met het gebied,  bereid 
gevonden een groot deel van 
het “veldwerk” uit te voeren. 
Inmiddels weet Jan Pieter de 
meeste eilandjes te vinden. 
Totaal ongeveer 150 percelen 
zullen in kaart gebracht 
worden.

Aanleg van 500 meter natuur-
vriendelijke vooroevers afgerond  

Eind augustus heeft De Groot Waterbouw een omvangrijk 
project afgerond. 

Zoals reeds eerder werd bericht besloot het Hoogheem-
raadschap van Rijnland eind 2011 tot fi nanciering 
van totaal 400 meter vooroevers met palenrijen. 

Dit omvangrijke project bij de natuurgebieden van 
Topsvoort, de Boogerd van Kees Bij en De Grote Brug 
levert een grote bijdrage aan het behoud van deze 
unieke gebieden. 

Tevens werd het van de familie Sparnaaij aangekochte 
natuurgebied in de “Heerlijkheid” voorzien van een 100 
meter lange bescherming door middel van een palenrij. 
Deze laatste werkzaamheden werden gefi nancierd door 
Mainport & Groen. 

Een stukje informatie uit onze datebase

Nieuwe vooroever bij Topsvoort

Nieuwe vooroever met vissluis bij de Boogerd van Kees Bij
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Vaartocht op 10 augustus  

De traditionele vaartocht vond dit jaar plaats op vrijdag 
10 augustus. Onder ideale weersomstandigheden konden 
120 belangstellenden genieten van de schoonheid van 
de Westeinderplassen. Het is toch wel bijzonder dat elk 
jaar zoveel begunstigers aan deze vaartocht deelnemen 
en zich laten informeren over de activiteiten van De 
Bovenlanden. 

Met de Koningin Juliana werd dit jaar het middengebied 
en de rietlanden bij Leimuiden bezocht. Vanaf het 
bovendek wordt het uitzicht heel anders ervaren dan 
vanuit een kleine boot. Opvallend is dat vanaf dit 
bovendek de verrommeling van met name het gebied 
tussen de Uiterweg en de Ringvaart wat meer opvalt. 
Wellicht dat de ontwikkeling van de nieuwe gebiedsvisie 
voor dit gebied op termijn kansen biedt om deze 
ongewenste “rommel” een keer op te ruimen.

De aanwezigen kregen een goed overzicht van de 
verschillende activiteiten van De Bovenlanden. Opvallend 
veel waardering kreeg de realisatie van de natuurlijke 
bescherming door middel van een palenrij aan de kant 
van het dorp bij Topsvoort. Deze oeverbescherming is 
mogelijk gemaakt door Rijnland en biedt de zekerheid 
dat dit prachtige natuurgebied behouden blijft.

Nico Borgman vertelde dat de bescherming van 
meerdere natuurgebieden voortvarend is aangepakt en 
binnen enkele weken afgerond zal worden. Het unieke 
natuurgebied “De Heerlijkheid” is thans nagenoeg 
omgeven door een palenrij en daarmee voor de komende 
reeks van jaren beschermd tegen het z.g. afkalven.

Rond half tien werd weer afgemeerd bij het Zorgcentrum. 
Gezien de grote belangstelling zal volgend jaar weer 
een vaartocht, dan naar het Oosteinde, georganiseerd 
worden.

Bestuur van Mainport & Groen 
bezoekt de Bovenlanden  

Op donderdag 12 juli werd door het bestuur ven 
Mainport & Groen en het dagelijks bestuur van De 
Bovenlanden een korte rondvaart gemaakt door het 
Uiterweg-gebied en de eilandjes.

Vanaf 1994 tot heden is door Mainport & Groen 
subsidie verstrekt voor de aankoop en het onderhoud 
van eilandjes in de bovenlanden. Onder meer konden 
hierdoor in Aalsmeer-Oost meerdere percelen en in de 
Westeinderplassen ( o.a. Topsvoort en natuurgebieden 
van de erven Sparnaaij) aangekocht worden.

Van het bestuur van Mainport & Groen waren aanwezig: 
de heren Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland, Joost Wagemakers en Joop Krul namens 
de Schiphol Group. De heer Jeroen Nobel, wethouder van 
de gemeente Haarlemmermeer was helaas verhinderd.

Ook de directeur Kees Smilde en de medewerksters 
Mariëtte Wessels en Agnes Berkemeijer waren van de 
partij.

Tijdens een korte rondvaart door Henk van Leeuwen 
werd een goede impressie gegeven van de activiteiten 
van De Bovenlanden. De aanwezigen waren onder 
de indruk van deze activiteiten en de grote bijdrage 
hierdoor aan het behoud van de cultuurhistorische 
waarden van de bovenlanden.

Mede op basis van deze informatie zal het bestuur 
van Mainport & Groen binnenkort beslissen over 
de reservering van gelden voor de toekomstige 
beheerskosten van De Bovenlanden.

Voor de steun van Mainport & Groen om de 
doelstellingen van De Bovenlanden te realiseren zijn wij 
veel dank verschuldigd.
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De Bovenlanden herdenkt Gerlof 
Beumer  

Eind december jl. overleed Gerlof Beumer onverwacht 
tijdens zijn vakantie in Italië. Hij was een natuurliefhebber 
pur sang en als zodanig ook zeer geïnteresseerd in het 
wel en wee van onze Stichting. 

Aan het begin van de zomer 
hebben we in kleine kring 
en informeel op een van de 
akkers die we “in de natuur 
zetten” een beuk geplant ter 
herinnering aan Gerlof. 

De boom is inmiddels 
geworteld en zal te midden 
van de andere aanplant daar 
een herkenbaar landmerk 
worden. 

In memoriam Matje Buis  

Onlangs bereikte ons het bericht dat, na een slopend 
ziekteproces, op 84-jarige leeftijd is overleden Mevrouw 
Matje Buis. Zij was niet alleen één van de twee 
buitenlandse donateurs, maar ook de schenkster van een 
perceel moerasbos langs de Westeinderdijksloot nabij 
het Watersporteiland.

Op jonge leeftijd emigreerde zij vanaf de Uiterweg naar 
Engeland, maar bleef contact houden met Aalsmeer. Toen 
in 1994 de Stichting De Bovenlanden werd opgericht, 
schonk zij spontaan haar moerasbos. 

Het bos zal onder de naam “Matjes Bos” bij ons, maar 
hopelijk ook in bredere kring, bekend blijven. 

Boomplantdag 2012  

Op zaterdag 24 maart is er weer een boomplantdag 
gehouden. Dit jaar is een deel van de voormalige akker 
van de familie Spaargaren met bomen en struiken 
beplant. De oude seringenakker ligt in Aalsmeer-Oost 
nabij de oude veiling Bloemenlust. 

In totaal is 3.000 m² beplant met in totaal 1.900 bomen 
en struiken. Voor deze akker is een beplantingsschema 
gemaakt waarbij diverse soorten zijn toegepast met 
verschillende functies. 

Zo zijn aan de kanaalzijde essen gezet omdat deze 
een bijdrage leveren aan de oeverbescherming. Meer 
centraal zijn ook struiken gebruikt die zaden en bessen 
voortbrengen die vogels aantrekken.  

Een dergelijke oppervlakte beplanten lijkt een hele klus 
maar met ruim 20 vrijwilligers kon deze gemakkelijk 
geklaard worden, temeer omdat het weer die dag erg 
mee zat. 

Recente verwervingen 

De laatste aankopen die bij de notaris zijn gepasseerd 
zijn een vijftal percelen met een totale oppervlakte van 
6.760 m². Het betreft onder meer de “Blootshoofdakker” 
voor de helft eigendom van de fi rma Wed. Jacob Hansen 
en voor de andere helft van J.G.Maarsen en Zn C.V. Deze 
akker is een mooie aanwinst voor de cluster rond de 
“Boogerd van Kees Bij”. 

De andere akkers die van de fi rma Maarsen werden 
gekocht liggen aan de Westeinderdijksloot en nabij de 
“Heerlijkheid”. Het merendeel van de (seringen)akkers 
is direct weer verhuurd. Een tweetal akkers wordt nog in 
reserve gehouden.
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