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NIEUWSBRIEF VAN STICHTING DE BOVENLANDEN AALSMEER

Nummer 69  28 juni 2013

 

Wij zetten ons in voor het behoud van de 
unieke natuur en landschappelijke waarde 

van het Aalsmeerse Bovenlandengebied

Jaarverslag 2012

Vooraf
Dit jaarverslag bevat, omwille van de actualiteit, de 
informatie over onze stichting tot en met medio april 
2013. 

Organisatie
•	 Tijdens de jaarvergadering op 24 mei 2012 werden 

Marco Alderden namens de Trekheesterwerkgroep, 
John Beintema namens Stichting MEP en Janny 
Oosterloo namens de Begunstigers herbenoemd voor 
een periode van 4 jaar. 

•	 Nadat Marco eind 2012 te kennen had gegeven zijn 
bestuursfunctie te willen beëindigen werd op 22 
november 2012 Bert Buis als opvolger namens de 
Trekheesterwerkgroep benoemd.

•	 Het algemeen bestuur vergadert eenmaal per 
3 maanden. Het dagelijks bestuur (voorzitter, 
vicevoorzitter, secretaris en penningmeester) 
vergaderen elke 14 dagen op maandagmorgen. 

Donateurs en anderszins
•	 Het Bovenlandenbulletin verschijnt in een full colour 

uitvoering. De oplage is 450 exemplaren en wordt 
verstuurd naar onze donateurs, relaties en de pers. 

•	 Het aantal donateurs bedraagt thans 351 personen 
en bedrijven; dit aantal is vrijwel ongewijzigd ten 
opzichte van 2011 (348). Het IJsvogelfonds kent 13 
sponsors. 

•	 De website wordt goed bezocht. Het gemiddeld 
aantal bezoekers per maand bedraagt 1.100; in 2011 
waren er dat 1.075. Onlangs kwam onze nieuwe 
website “in de lucht”. Er zijn daarbij verschillende 
nieuwe mogelijkheden beschikbaar gekomen. Onder 
meer het maken van fotoalbums, het vermelden 
van het laatste nieuws en het versturen van digitale 
nieuwsbrieven. 

•	 De traditionele vaartocht vond dit jaar 
plaats op vrijdag 10 augustus. Onder ideale 
weersomstandigheden konden 120 belangstellenden 
genieten van de schoonheid van de 
Westeinderplassen. 

Van de Voorzitter 
 
We zijn er weer in geslaagd om voor de komende 
periode van 1 à 2 jaar voldoende financiën 
beschikbaar te krijgen voor de aankoop en inrichting 
van 3,5 hectare natuur en cultuur.  Daarna zal 
het merendeel van de noodzakelijke aankopen 
gefinancierd worden door de provincie in het kader 
van de Groene AS.

De provincie heeft immers onlangs het besluit 
genomen dat de provinciale ecologische 
hoofdstructuur, waar het bovenlandengebied deel 
van uitmaakt, verder zal worden afgemaakt. Voor de 
middellange termijn is er geen enkele reden om te 
veronderstellen dat wij niet in staat zouden zijn de 
cultuurakkers die beschikbaar komen aan te kopen.

Vooralsnog is er dan ook geen enkele behoefte 
om drastische ingrepen op de veranderingen in 
bestemming en gebruik van het middengebied 
te accepteren. Zeker geen veranderingen zoals 
verblijfsrecreatie die een aantasting betekenen van 
de cultuur- en natuurwaarden van het bovenlanden 
gebied.

Nico Borgman

In dit bulletin:   

Het jaarverslag van de secretaris en het financieel 
overzicht over 2012. De jaarstukken zijn goedgekeurd 
tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur 
op 30 mei jl. en is decharge verleend aan de 
penningmeester.

Op de achterzijde de uitnodiging voor de jaarlijkse 
vaartocht die dit jaar wordt gehouden op 16 augustus.
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Het is toch wel bijzonder dat elk jaar zoveel 
begunstigers aan deze vaartocht deelnemen en 
zich laten informeren over de activiteiten van De 
Bovenlanden.

•	 Onze stichting nam deel aan de “Westeinderhaven-
dag”.

Aankopen en eigendom
Wij kochten:
•	 Op 30 mei 2012 van Wed. Jacob Hansen en Zn. het 

perceel H-0413 (Jan Blootshoofdakker) met een 
oppervlak van 2.370 m² teelland.

•	 Op 30 juni 2012 van Fa.J.G.Maarssen en Zonen CV de 
percelen H-3539, H-0412, H-0243 en H 1858 met een 
oppervlak van 4.390 m² teelland en natuur.

 
Verkocht:
•	 In het “Lente-gebied” 13 percelen met een 

oppervlak van 17.836 m². De opbrengst zal worden 
geherinvesteerd. 

Hiermee komt het totaal aan eigendom van onze 
stichting op ca. 32,3 hectare. Daarvan is 44.600 m² 
verhuurd aan totaal 10 pachters en 1 recreant. De 
pachtprijs voor teelland bedraagt € 0,63 p/m².
In verband met de doorberekening van de 
prijsindexering wordt de huur prijs per 1 januari 2014 
€ 0,67 p/m

Onderhoud
•	 Wij hebben 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 120 percelen zijn door hem en Jos 
Brockhoff in kaart gebracht.

•	 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 aanleg werd 
gefinancierd door Stichting Mainport & Groen.

•	 Op zaterdag 24 maart is de boomplantdag 
gehouden. Ditmaal op de voormalige akker van de 
familie Spaargaren. 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. Er 
hielpen 20 vrijwilligers mee om de klus te klaren.

•	 De aanleg van 500 meter natuurvriendelijke 
vooroevers werd eind augustus afgerond. 
Grotendeels werd de financiering verkregen van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, Stichting 
Mainport en Groen en de Provincie Noord-Holland. 
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.

•	 Wij ontvingen een donatie van € 8.500 van het 
Dinamo Fonds voor de aankoop een perceel 
natuurgebied in het Westeinderplasgebied. Ook in 
het verleden kregen wij vanuit dit fonds een aantal 
donaties. Reden om het bestuur van deze organisatie 
hartelijk te bedanken voor de ontvangen steun.

Overige zaken
•	 Op dinsdag 27 november werd een zeer informatieve 

voorlichtingsavond gehouden over de activiteiten 
van De Lente. 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.

•	 Op 18 december 2012 werd tijdens de afsluiting van 
de activiteiten van het bureau van Stichting Mainport 
en Groen 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 deze Stichting 
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.

Reigersbos
In de afgelopen jaren is er ruim 31.000 m3 bagger in 
het depot gestort. Daarbij is het peil van de gestorte 
bagger te hoog gebleven. De vergunningverlener, 
Hoogheemraadschap van Rijnland, eist dat het peil 
wordt teruggebracht tot minimaal 20 cm onder 
het waterpeil, dan wel dat er compensatie wordt 
gegraven. Overleg hierover vindt al geruime tijd 
plaats.

Financiën
De financiële positie van onze Stichting is gezond 
te noemen. De reserves zijn toegenomen door de 
pachtopbrengsten, verkoop van de percelen in het 
“Lentegebied” en de ontvangen beheerskosten 
voor de toekomstige 20 jaar van SMG. De 
subsidiemogelijkheden zijn vanwege de huidige 
economische situatie en daarmee verband houdende 
besluiten vrijwel nihil. 

Tot besluit
Voor verschillende zaken werden wij wederom 
gevraagd zitting te nemen en/of te adviseren bij 
diverse planvormingen.

Aalsmeer, mei 2013

Arie Buijs, secretaris
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Financiële overzichten 
Balans per 31 december

Activa  2012  2011
  €  €
Vaste activa    
Natuurpercelen  11  11 
Cultuurpercelen 6  6 
Inventaris   88 105       176 193
Vlottende activa    

Vorderingen  3.115  2.810
Liquide middelen    662.123   101.534
   665.343  104.537
   
Passiva 
    
Bestemingsreserve    
Reserve uitgaven onderhoud oeverbescherming    
natuur en cultuurterreinen. 50.000  50.000
Bestemmingsreserve Cultuurterreinen  73.769  40.530 
Bestemmingsreserve Natuurterreinen  160.742  -23.498 
Bestemmingsreserve Recreatiesteunpunt  7.004  7.036 
Bestemmingsreserve Reigersbos  20.893  20.893
Bestemmingsfonds St. Mainport en Groen  344.000 656.408        - 94.961

Overige reserve  8.435  9.261
 
Kortlopende schulden    
Te betalen posten         315         315
  665.343  104.537
    

Staat van baten en lasten secretariaat   
    
Inkomsten   2012  2011
  €  €
Omslagkosten*  1.654  1.847 
Bijdrage bureaukosten door SMG 7.676  -
Rente  161  - 
Begunstigers bedrijven  3.454  2.019 
Begunstigers particulieren  5.308  5.073 
Begunstigers extra    958 19.211    893 9.832
    
Uitgaven    
Bestuur en administratie  8.069  5.154 
Drukwerk en porto  3.566  3.560 
Algemene kosten  1.306  1.288 
Accountantskosten  873  268 
Kosten rondvaart  1.118  753 
Bankkosten  274  223 
Huisvestingskosten  10.232  9.946 
 Bijdrage huur derden  -560  -560 
 Bijdrage gemeente Aalsmeer  -4.545  -4.500 
 Van voorziening educatiecentrum                   -  20.333       -623  15.509
Saldo ten laste van voorziening secretariaat         -1.122     -5.677

 

* Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 5% van de totale kosten van een project ten gunste van het secretariaat gebracht. 
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Uitnodiging voor begunstigers en sponsors

Voor de jaarlijkse vaartocht op
Vrijdag 16 augustus 2013 van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur

•	 Vertrek om 19.00 uur vanaf het Zorgcentrum met de MPS River Queen. Het maximaal   
aantal deelnemers is 125 en vol is vol.

•	 De tocht voert dit jaar naar over de Ringvaart richting Aalsmeer-Oost naar het 
natuurgebied an de Oosteinderpoel en weer terug. Frank de Groot, projectleider 
“Vooroeverproject Oosteinderpoel” zal op de boot een toelichting geven over het hoe 
en wat van dit bijzondere project dat op dit moment wordt uitgevoerd.

•	 Om circa 21.30 uur meren we weer af bij het Zorgcentrum.
•	 U kunt de aanlegplaats van de boot bereiken over het paadje dat vanaf de Kanaalstraat  

tussen de huisnummers 53 en 55 naar het terrein van het zorgcentrum loopt.
•	 Parkeergelegenheid is er voldoende op het Praamplein.
•	 Aanmelding vooraf is beslist noodzakelijk.  

 Bij voorkeur via onze website: www.bovenlandenaalsmeer.nl of d.m.v. onderstaand    
 formulier.

 Aanmeldingsformulier voor de vaartocht op vrijdag 16 augustus 2013 van 19.00 tot 21.30 uur

 Dit formulier voor 1 augustus aanstaande sturen aan :  Stichting de Bovenlanden

         Postbus 356

         1430 AJ Aalsmeer

 Naam     : …………………………………………………...................

 Adres     : …………………………………………………...................

 Postcode en woonplaats  : …………………………………………………...................

 E-mail     : …………………………………………………...................

 Geeft zich op voor de vaartocht met ….. personen (maximaal 2)

 Bij verhindering graag afmelden dan kan uw plaats aan een ander gegeven worden.


