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NIEUWSBRIEF VAN STICHTING DE BOVENLANDEN AALSMEER

Nummer 68 20 april 2013

Perceel v/d Schilden heringericht

In 2011 werd dit perceel, tussen de Oosteinderweg en 
de Ringvaart, met subsidie van de Stichting Mainport 
& Groen aangekocht en voorzien van een nieuwe 
natuurlijke beschoeiing. De over het water hangende 
bomen zijn gesnoeid en de grote bomen langs de oever 
zijn verwijderd.

De voormalige teelakker van rond de 9.000 m2 bleek in 
de loop van 2012 sterk overwoekerd te zijn met onkruid. 
Met name brandnetels overheersten. Daarom werd eind 
2012 het perceel gemaaid. De bestaande bomen werden 
gehandhaafd. Door Cees Tas werd een beplantingsplan 
ontwikkeld. Gekozen werd voor een combinatie 
van bermgras en bomen, waarbij het open karakter 
behouden bleef.

Door hoveniersbedrijf Ben Sparnaaij werden in maart 
rond de 1.600 boompjes geplant en werd ongeveer 
70% van deze akker ingezaaid met bermgras. Ben zorgt 
ook dat in 2013 het gras gemaaid zal worden en hij zal 
tussen de boompjes het onkruid met een bosmaaier kort 
houden.

Zoals op bijgaande foto te zien is zijn deze activiteiten 
inmiddels afgerond. Deze werkzaamheden werden 
mogelijk gemaakt door de beheerssubsidie van Mainport 
& Groen.

Van de Voorzitter 
 
De Nota van Uitgangspunten (NvU) Uiterweg en 
Westeinder Plassen is een omvangrijk werkstuk 
geworden. Persoonlijk krijg ik het gevoel dat de 
activiteiten van de Stichting ‘De Bovenlanden 
Aalsmeer’ in dit stuk onderbedeeld worden. Weinig 
aandacht is er namelijk voor de positieve invloed van 
onze stichting op, met name, het eilandengebied. Dat 
verbaast mij, want we hebben in de loop van de jaren 
echter wel wat bereikt!

Ik denk daarbij aan:
- De meer dan 100 percelen natuur en cultuur, totaal 
  32 hectare, die we hebben aangekocht.  
- Het omzetten van niet meer te verhuren 
  seringenakkers naar natuur: 18.000 bomen geplant. 
  (zie het overzicht op bladzijde 3)  
- Het beschermen van de akkers en de oevers:
  kilometers beschoeiing en vooroeverbescherming. 
- Het verhuren van een deel van de gekochte akkers
  aan kwekers: 7 hectare.

In het licht van deze feiten is het moeilijk vol 
te houden dat de stichting niet in staat zou zijn 
ook in de toekomst de eilanden te onderhouden. 
Wellicht timmeren we niet genoeg aan de weg met 
bijvoorbeeld bordjes op alle percelen om onze 
herkenbaarheid te vergroten.

Volgens de NvU ligt de oplossing van de problemen in 
het eilandengebied in het stichten van landgoederen 
met de mogelijkheid voor beperkte woningbouw en/
of semi-permanente bebouwing en luxe vormen van 
recreatievoorzieningen. De Raad heeft hier een stokje 
voor gestoken (zie artikel over de behandeling van de 
NvU).

De Groene As en De Bovenlanden blijven ijveren voor 
behoud van de unieke en karakteristieke kwaliteiten 
van het gebied voor de toekomst. U kunt ons daarbij 
steunen door begunstiger te worden want: Samen 
staan we sterk(er).

Nico Borgman

Bovenlanden Bulletin
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Voortgang Structuurvisie Uiterweg-
Westeinder Plassen

Donderdag 4 april heeft de gemeenteraad unaniem 
en ongewijzigd de Nota van Uitgangspunten (NvU)
Structuurvisie Uiterweg-Westeinder Plassen vastgesteld. 

In de nota zijn de kaders vastgelegd, waarbinnen 
toekomstige ontwikkelingen in het gebied kunnen 
plaatsvinden. Binnen het traject, waarin uiteindelijk een 
nieuw bestemmingsplan vastgesteld gaat worden, is dit 
een tussenstap. 

De gemeente gaat in nauwe samenwerking met de 
vertegenwoordigers van de directe belanghebbenden 
verder werken aan het opstellen van de Structuurvisie. 
Tot de directe belanghebbenden worden gerekend de 
kwekers, de watersportbedrijven, de bewoners en de 
Stichting ‘De Bovenlanden Aalsmeer’. Waarschijnlijk 
zullen in deze fase ook belanghebbenden zoals 
Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, 
Natuurmonumenten en anderen worden gehoord. 

De discussies in het beraad hebben zich vooral 
toegespitst op de in de NvU genoemde mogelijkheid van 
het vestigen van landgoederen in het eilandengebied 
en het wonen achter het lint. De standpunten van 
de Raad hierover worden opgenomen in het resumé 
(raadsverslag) en moeten daarom ook worden gezien als 
een onlosmakelijk onderdeel van de NvU.

De kansen voor het vestigen van permanente 
woonvormen in het gebied en dus ook achter het lint, 
lijken ten gevolge van de over het gebied lopende 
geluidscontouren (LIB-zonering) uiterst klein. Voor het 
realiseren van recreatieve woonvormen gelden veel 
minder beperkende maatregelen. Wel zijn ook daarop 
van toepassing wettelijk vastgelegde transformatieregels: 
nieuwe ‘verstening’ zal moeten worden gecompenseerd 
door afbraak van bestaande opstallen. 

De Raad heeft duidelijk aangegeven geen parallelle 
weg(en) te willen achter de Uiterweg. Hiermee is het in 
stand houden van het strokenpatroon van de akkers 
verzekerd.

Wellicht zijn de samenstellers van de nota op het 
punt van landgoederen niet duidelijk genoeg geweest, 
waardoor de gedachten leken te gaan in de richting 
van landgoederen, zoals wij die in Nederland al sinds 
eeuwen kennen. Een onjuiste gedachte. In dit verband is 
het de benaming van een subsidieregeling. 

Een nieuw op te richten landgoed, in onze provincie 
minimaal 5 hectare groot, kan in aanmerking komen 
voor subsidie als bij de inrichting aan bepaalde, wettelijk 
vastgelegde, eisen wordt voldaan. Eén van de eisen is 
dat het voor 90% toegankelijk moet zijn voor publiek, 
op zich een al moeilijk haalbare zaak tussen het water 
van de Grote en de Kleine Poel. 

Op een landgoed zouden opstallen (woningen) van 
beperkte omvang mogen worden opgericht. Ook op 
dit punt heeft de Raad zich duidelijk uitgesproken. 
Met uitzondering van het herstel, de vervanging of 
de terugbouw van cultuur-historische bebouwing 
(bijvoorbeeld de starttoren of een horecagelegenheid op 
het Starteiland) kan van verstening op de eilanden geen 
sprake zijn. 

De transformatiemogelijkheden van het gebied lijken zich 
in de beeldvorming steeds meer te richten op verstening. 
Er zijn echter nog talloze andere mogelijkheden. In 
de volgende fase zullen die ongetwijfeld weer ter 
tafel komen. Vooralsnog zijn echter de belangrijkste 
uitgangspunten, namelijk voorkomen van verdere 
aantasting en behoud van het unieke landschap van de 
Aalsmeerse bovenlanden, overeind gebleven.

V.l.n.r. Gertjan van der Hoeven en voorzitter Bert Buis van STUW
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Locatie Kad.nummer Jaar Oppervlakte in m2 Aangeplant Spontaan

Recreatiesteunpunt - - 3.000 800

Bloemenlust G-5837 2008 3.000 2.200

Paddenpoel Zwarte Jaap E-1423 - 1.400 - 1.000

Lombok G-2523 - 2.000 1.250

Gemeenteakker Kees Bij - - 1.500 1.000

B.Buijs - 2001 1.500 1.300

Wim Tas I B-364 en 4803 2001 7.500 1.500 4.000

Koekakker E-1384 2006 1.500 1.500

Maarse (De Rijsen naast Onos) - - 1.500 1.250

Maarse (De Rijsen naast Koek) E-1385/1386 - 2.800 2.000

Onos (De Rijsen) E-1405 2013 2.000 1.360

v/d Schilden G-6071 - 5.540 1.655

Wim Spaargaren G-6062 - 3.000 2.000

Paddenpoel(extra) E-1432 - - 285

Totaal 36.240 18.100 5.000

     
Nieuwe website voor de Bovenlanden

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan onze nieuwe website. Daarbij komen er nieuwe mogelijkheden zoals het 
maken van fotoalbums, het vermelden van het laatste nieuws en het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor u zich kunt 
aanmelden. Zodra de site “in de lucht” is zullen wij u dat laten weten (mits wij uw e-mailadres hebben natuurlijk).

Sinds de oprichting geplante (en op enkele locaties spontaan 
verschenen) bomen
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Percelen in De Rijssen opgeknapt

De z.g. paddenpoel in De Rijssen en de nabij gelegen 
akker voorheen van Onos zijn de afgelopen jaren sterk 
vervuild. Tijdens de inspecties die uitgevoerd werden 
in samenwerking met Jan Pieter Korenwinder bleken de 
brandnetels 2 meter hoog te staan. Deze percelen waren 
niet toegankelijk en moesten eerst door loonbedrijf 
Tersteeg gemaaid worden. Na het maaien werden beide 
met riet begroeide paddenpoelen op dit perceel weer 
zichtbaar.

Op beide percelen groeiden aan de oevers meerdere 
grote bomen die gevaarlijk naar het water overhelden. 
Eind 2012 werd opdracht verstrekt aan de firma De 
Rijk om de grote bomen drastisch te snoeien, de 
rommel op beide eilanden te verwijderen en om de 
paddenpoel gedeeltelijk en het perceel “voorheen 
van Onos” te voorzien van een nieuwe natuurlijke 
beschoeiing. Ondanks de vorst en ijsperiode werden 
deze werkzaamheden half maart afgerond.

De paddenpoel zal tijdens de boomplantdag 2013 
gedeeltelijk en het perceel voorheen van Onos geheel 
opnieuw ingeplant worden. Voor de padden poel is 
gekozen om de prachtig met riet begroeide poelen vanaf 
het water zichtbaar te houden door het gedeeltelijk 
inzaaien van bermgras. 

Nieuwe subsidieaanvragen

Eind 2012 werden bij Rijnland 5 nieuwe aanvragen 
ingediend voor subsidie van natuurvriendelijke 
oeverbescherming. Rijnland verstrekt subsidie tot 75 % 
van de investeringen; voor de resterende 25 % wordt 
dan in de regel subsidie aangevraagd bij de provincie 
Noord-Holland. Voor de volgende projecten werd subsidie 
aangevraagd:

1. Het Zwet, palenrij met 8 meter langen palen vóór het 
riet bij de smalle doorvaart. De huidige drijfpalen 
worden regelmatig beschadigd door langsvarende 
boten; ook de unieke rietzudde werden beschadigd. 
Een palenrij met extra dikke palen zal de gewenste 
bescherming kunnen bieden. 

2. Het perceel voorheen gehuurd door mevrouw Lloyd 
bij de z.g. Blootshoofdakker. Dit perceel zal bij 
toekenning van de subsidie voorzien worden van een 
lage natuurlijke beschoeiing door middel van een 
palenrij, achter deze beschoeiing zal een rietkraag 
zich kunnen ontwikkelen. 

3. Matjes Bos, het perceel dat het eerste verworven 
werd na de oprichting van De Bovenlanden. 
Dit natuurgebied werd in 1994 door de onlangs 
overleden Matje Buis geschonken. Voorgesteld wordt 
een 80 meter lange vooroever d.m.v. een palenrij 
langs dit bos aan te brengen. 

4. De kleine rietzudde in de kleine poel. Geleidelijk 
aan dreigt deze zudde te verdwijnen omdat er geen 
enkele bescherming is. Een palenrij van 35 meter 
lengte met 8 meter lange palen zou deze zudde 
moeten beschermen. Vele jaren geleden kwamen 
er veel meer rietzudden voor in dit gebied en ook 
De Bovenlanden wil, met steun van Rijnland, zich 
inspannen om het aantal rietzudden op de kleine 
poel uit te breiden.

5. In de doorvaart van het Koddespoeltje naar Het 
Zwet zal de bestaande rietkraag beschermd moeten 
worden; een deel van deze rietkraag is in de 
afgelopen jaren verdwenen. Deze doorvaart wordt 
intensief gebruikt en behoeft daarom een natuurlijke 
bescherming.

De realisatie van deze vooroevers is afhankelijk van de 
door Rijnland te verstrekken subsidies. We houden u op 
de hoogte.

Voor in uw agenda

De jaarlijkse boottocht staat gepland voor vrijdag 
16 augustus. In het volgende bulletin komt het 
aanmeldingformulier te staan. Dit jaar hebben wij 
de “River Queen” geboekt die ons comfortabel naar 
Aalsmeer-Oost zal varen.
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