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Even voorstellen 

Mijn naam is Bert Buis en ik volg Marco Alderden op als 
bestuurslid van stichting De Bovenlanden. De redactie 
heeft gevraagd mijzelf voor te stellen. 

Ik schrijf daarom dit stukje op oudejaarsdag. Altijd een 
moment voor enige reflectie.

Het afgelopen jaar was door het bereiken van een aantal 
kroonjaren heel bijzonder. Zelf werd ik 70 jaar, mijn 
vrouw 65 jaar en samen waren wij 45 jaar getrouwd. 
Dit hebben wij gevierd met onze drie kinderen en zeven 
kleinkinderen.

Mijn vader kwam van de Uiterweg, mijn moeder woonde 
op het Schinkeldijkje en zij leerden elkaar kennen op de 
ijsbaan in Aalsmeer-Oost. Ik ben geboren en getogen in 
Aalsmeer. 

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Plan Zuid en sinds 
mijn huwelijk woon ik op de Uiterweg. Het Bovenland zit 
mij dus behoorlijk in de genen.

Na de Mulo en de Rijks Middelbare Tuinbouw School 
ging ik werken in het familiebedrijf van mijn vader 
en zijn acht broers. Een kwekerij waar vele soorten 
kamerplanten, tuinplanten, snijbloemen en trekheesters 
werden geteeld. In 1967 ben ik vennoot geworden en als 
zodanig nog steeds actief.

 
Van de Voorzitter 
 
2012 was voor ons Bovenlanders weer een 
intensief jaar. Het begon allemaal met de komst 
van De Lente BV. Een particulier initiatief dat 
zonder winstoogmerk een aantal akkers in de 
buurt van De Blauwe Beugel wilde aankopen. Op 
de openbare informatieavond aan het eind van het 
jaar heeft de eigenaar van De Lente BV, de heer 
Herman Franzen, een uiteenzetting gegeven van 
zijn activiteiten. Ik moet eerlijk zeggen, dat wij als 
bestuur daar alle vertrouwen in hebben en er voor 
de Bovenlanden veel voordeel van inzien. 

Verder heeft inspectie en inventarisatie van al onze 
120 percelen veel tijd opgeslokt. Het resultaat is 
duidelijkheid omtrent de onderhoudskosten voor 
de komende jaren. We zullen aan de slag moeten 
om de financiële consequenties te vertalen en 
boven water te krijgen. De aanleg van ongeveer 
400 meter oeverbescherming heeft er voor gezorgd 
dat de meest kwetsbare oevers beschermd zijn. 
Een soortgelijke operatie staat voor 2013 op 
stapel. 

Met de aankoop van een paar cultuurakkers en 
de natuurpercelen van de erven Cor Sparnaaij 
hebben we ons bezit kunnen uitbreiden tot 32 
hectare. Als laatste noem ik de discussie over het 
bestemmingsplan Uiterweg en Westeinder Plassen. 
Hierin is ook door De Bovenlanden veel tijd 
geïnvesteerd. We hopen dat dit zijn weerslag zal 
vinden in definitieve plannen die wellicht in 2013 
worden vastgesteld. 

We hebben het jaar afgesloten met een 
afscheidsreceptie van de Stichting Mainport en 
Groen. Om weer een zelfde, grote sponsor te 
vinden, zullen we nog heel veel moeite moeten 
doen. Namens het bestuur wens ik u allen een 
gezond nieuw jaar.

Nico Borgman

Bovenlanden Bulletin
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Vanaf begin jaren 70 heb ik diverse bestuursfuncties 
vervuld bij organisaties in de tuinbouw.  Zoals:
- Secretaris bestuur Tuinbouw Jongeren Organisatie
- Secretaris Bestuur Hollandse Maatschappij voor de
 Landbouw Afd. Aalsmeer
- Bestuurslid Historische Tuin Aalsmeer
- Lid DB Nationale Bloemen Vaktentoonstelling
- Lid DB Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
- Bestuurslid Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer
- Vicevoorzitter Bestuur Rabobank Aalsmeer

Het is een hele leuke en inspirerende ervaring geweest 
om samen te werken met ambitieuze personen in een 
periode waarin de sector van een ambachtelijke naar 
een professionele bedrijfstak is geëvolueerd.

Echter, ieder tijdsbeeld heeft zijn eigen problemen en 
waar idealisten eerst kijken naar het verleden, zien 
ondernemers kansen voor de toekomst. 

Dit geldt nu in hoge mate voor de Uiterweg en het 
Westeinderplassengebied. “De Lente” dient zich aan. 
De transformatie die in dit gebied op korte termijn zal 
plaatsvinden biedt kansen voor het ontwikkelen van een 
kwalitatief hoogwaardig gebied, waarin ruimte is voor 
ondernemerschap, wonen, recreatie en natuur.

In maart 2013 zal de Nota van Uitgangspunten in 
de Gemeenteraad van Aalsmeer behandeld worden. 
Vervolgens vormt een Structuurvisie het toetsingskader 
voor het verstrekken van omgevingsvergunningen 
waarmee nieuwe ontwikkelingen in het plangebied 
mogelijk worden gemaakt. 

Mijn ambitie en inzet is de belangen van wonen, 
werken, recreëren en natuur en landschap met elkaar 
te verbinden tot een groter samenbindend geheel met 
als motto: “Aalsmeer, een aantrekkelijk woon-, werk- en 
watersportdorp”.

Bert Buis

 Weblog
In zijn weblog van 30 oktober 2012 schrijft wethouder 
Ad Verburg een reactie op een artikel dat verscheen in 
het dagblad Trouw. Daarin komen de bestuurders van 
een aantal natuurbeschermingsorganisaties aan het 
woord. 

Voor het gehele weblog verwijzen wij u graag naar de 
site van de gemeente Aalsmeer. De laatste alinea willen 
wij u echter niet onthouden. 

“En ik zeg tegen de huidige generatie natuurbestuurders: 
Pak je kansen en uitdagingen en laat je niet afleiden 
door een oud-bestuurder. Of kom eens naar Aalsmeer, 
daar hebben we de ‘Stichting de Bovenlanden’. Wat zij 
presteren met weinig middelen, is een prachtig voorbeeld 
wat de nieuwe generatie natuurbestuurders juist wil. Wij 
zijn trots op de bestuurders van ‘De Bovenlanden’, dankzij 
hen is er veel natuur in Aalsmeer behouden en zelfs 

verbeterd.”

Herziening Bestemmingsplan 
Uiterweg-Plasoevers 2005. 

Waar andere kwekerijen (potplanten, rozen, anjers, 
enzovoorts) al eerder het gebied van de Aalsmeerse 
Bovenlanden hebben verlaten, geven de nog 
resterende trekheesterkwekers aan geen blijvend 
toekomstperspectief voor hun bedrijven te zien. Het 
gebied staat hiermee voor de meest ingrijpende 
verandering sinds het in de vroege Middeleeuwen in 
cultuur is gebracht. Meer dan 10 eeuwen agrarisch 
gebruik hebben De Bovenlanden van Aalsmeer gevormd 
tot het unieke landschap zoals wij dat heden ten dage 
kennen.

In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw ontdekten 
watersportliefhebbers, ‘boeiers’, de Westeinder Plassen. 
Eerst in verenigingshavens, later ook bij particulieren, 
vonden hun boten een ligplaats. Met name in de jaren 
’60 en ’70 is de watersport explosief gegroeid. Geschat 
wordt dat ongeveer 6.500 schepen in het gebied zijn 
afgemeerd. In dezelfde jaren verschenen ook woonarken 
in het gebied, eerst voornamelijk als een extra woning 
(achter het lint) bij kwekerijen, al snel gevolgd als 
vrijetijdsverblijf voor watersporters. Ook in diezelfde 
tijd verplaatsten de eerste kwekers hun bedrijven naar 
elders.
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Vorig jaar hebben watersportondernemers, kwekers en 
gemeente de handen ineengeslagen. Met elkaar hebben 
zij hun ideeën vormgegeven in het ‘Toekomstbeeld 
Uiterweg’. In dat stuk is het unieke karakter van de 
Aalsmeerse Bovenlanden leidend voor de toekomstige 
mogelijkheden. Duidelijk is dat bedrijfsmatige 
ontwikkelingen vooral in de recreatiesector plaats 
zullen vinden. Dat kan variëren van (overigens zeer 
beperkte) uitbreiding van het aantal ligplaatsen tot 
permanente verblijfsrecreatie in de vorm van woningen 
of woonschepen. Summier wordt gedacht aan toevoegen 
van permanente woonvormen ‘achter het lint’. De 
aanwezigheid van LIB-contouren en EHS-begrenzingen 
beperken die mogelijkheid sterk.

Met name het middengebied (de akkers tussen de Kleine 
en de Grote Poel) vergt veel aandacht. Door het gebrek 
aan duidelijke regelgeving en handhaving ontstaan daar 
steeds meer ongewenste situaties. Om het gebied, ook 
nadat de laatste kwekers zijn vertrokken, in stand te 
kunnen houden en verdere verrommeling tegen te gaan, 
wordt gedacht aan het vormen van een ‘fonds’. Een deel 
van de opbrengsten van transformaties aan de Uiterweg 
zou daarin moeten worden gestort. Beheer van die 
gelden en het onderhoud van het gebied zou aan de 
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer kunnen worden 
toebedacht.

Vanuit het bestuur hopen wij dat zich nog een twee- of 
drietal initiatieven vergelijkbaar met De Lente B.V. zal 
aandienen. Daarnaast is er een subsidiemogelijkheid, 
enigszins ongelukkig ‘Landgoedregeling’ genoemd, 
die mogelijkheden lijkt te bieden. Eerst moet de 
gemeenteraad zich echter nog uitspreken over de Nota 
van Uitgangspunten, naar verwachting in het eerste 
kwartaal van 2013. Daarna zullen de ideeën in breed 
overleg verder uitgewerkt en op (ook maatschappelijke) 
haalbaarheid getoetst gaan worden. 

Voor het vervolgtraject hebben kwekers en 
watersportondernemers zich verenigd in de Stichting 
Transformatie Uiterweg en Westeinder, kortweg STUW. Zij 
dragen financieel 50% bij in de kosten van de procedure, 
de gemeente betaalt de andere 50%. De Bovenlanden 
draagt niet bij, maar is wel een direct betrokken partner 
en heeft, dankzij haar inmiddels vele eigendommen 
in het gebied, mede een sturende inbreng tijdens de 
gesprekken.

Bureau van Mainport en Groen 
stopt, de stichting gaat door! 

Het bureau van de Stichting Mainport en Groen aan 
de Bingerweg in Haarlem is gesloten. De resterende 
taken worden overgenomen door de Provincie Noord-
Holland (secretariaat) en de Gemeente Haarlemmermeer 
(projecten). 

Op 18 december 2012 werd tijdens de afsluiting van de 
activiteiten van het bureau van de Stichting door haar 
directeur, de heer Kees Smilde, en de voorzitter van De 
Bovenlanden, de heer Nico Borgman, de overeenkomst 
inzake de financiering van de toekomstige beheerskosten 
ondertekend. 

Het onderhoud van de met subsidie van de Stichting 
Mainport en Groen aangekochte percelen wordt hierdoor 
voor de komende 20 jaar mogelijk gemaakt. Het betreft 
een totale oppervlakte van ruim 10 ha; ongeveer 30 % 
van het totale bezit van De Bovenlanden.

In 1995 werd het eerste perceel van Frank Buis/Mercover 
BV in het Oosteinde aan de Ringvaart aangekocht. In 
2012 werden, als voorlopig laatste actie, de percelen van 
de familie Sparnaaij aangekocht. 

Mainport en Groen zal voorlopig nog voortgezet worden 
door de Provincie. Mocht er nog wat geld overblijven 
dan is er misschien een kleine kans dat er nog een 
bescheiden aankoop met subsidie van Mainport en 
Groen mogelijk is.

Wij bedanken het bestuur, de directeur en de 
medewerksters voor een succesvolle samenwerking. 

De bijdragen van Mainport en Groen aan de 
instandhouding van de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden van De Bovenlanden zal 
blijvend zijn.

Kees Smilde en Nico Borgman tekenen de overeenkomst
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Uit de Algemene Bestuursver-
gadering van december jl. 

• Marco Alderden heeft om persoonlijk redenen
 bedankt als bestuurslid. In zijn plaats werd 
 namens de seringenkwekers Bert Buis benoemd.
 Wij danken Marco voor zijn positieve inbreng bij 
 diverse standpuntbepalingen.  
  
• De jaarlijkse Algemene Vergadering voor begunstigers
 is, vanwege te geringe belangstelling in de afgelopen 
 jaren, komen te vervallen. Om de begunstigers te
 informeren zal vanaf 2013, tijdens de jaarlijkse 
 vaartocht, onze informatie over financiën, aankopen,
 e.d. gegeven worden.

Bijeenkomst De Lente in het 
Crown Theater. 

Op dinsdag 27 november werd een zeer informatieve 
voorlichtingsavond gehouden over de activiteiten van De 
Lente.

Rond de 350 belangstellenden waren in het Crown 
Theater aanwezig. Bart Hulsbos gaf een duidelijke 
presentatie van de plannen van De Lente in het gebied 
bij De Blauwe Beugel.

Na de pauze gaf Herman Franzen een oprechte 
toelichting bij zijn motivatie om zijn plannen te 
realiseren. 

De Bovenlanden en De Lente streven hetzelfde doel 
na, te weten het behoud van de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden van het bovenland in de 
Westeinderplassen.

Wij steunen van harte de plannen van onze 
“bondgenoot” hoewel er in praktische zin geen sprake is 
van een samenwerkingsverband.

Donatie van het Dinamo Fonds. 

Recent ontvingen wij een 
donatie van € 8.500 van het 
Dinamo Fonds voor de aankoop 
een perceel natuurgebied in

het Westeinderplasgebied. Ook in het verleden kregen 
wij van uit dit fonds een aantal donaties. Reden om het 
bestuur van deze organisatie hartelijk te bedanken voor 
de ontvangen steun. 

Al meer dan 20 jaar beheert het Fonds een groeiend 
vermogen, verkregen uit schenkingen, nalatenschappen 
en vermogenswinsten. Jaarlijks keert het Dinamo Fonds 
de netto-inkomsten uit het beheerde vermogen uit aan 
projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud 
en monumentenzorg. Kleinschalige vrijwilligersprojecten, 
die met een bescheiden financiële ondersteuning hun 
doel kunnen bereiken, genieten een zekere voorkeur.

Afscheid Stichting Mainport en 
Groen. 

Op 18 december hebben we afscheid genomen van het 
bureau van de Stichting Mainport en Groen. Gedurende 
het bijna 20-jarig bestaan van deze Stichting hebben 
we jaarlijks financiële ondersteuning gekregen voor het 
aankopen en inrichten van voormalige cultuurpercelen in 
de bovenlanden.

We kunnen terugzien op een prima samenwerking, die 
met groot succes is bekroond. 
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Nico Borgman bedankt Mariette Wessels, links Agnes Berkemeijer


