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Aankopen

In de afgelopen periode hebben we een paar 
interessante grondaankopen kunnen doen. We hebben 
onder andere overeenstemming over de aankoop van 
een cultuurakker van 1.400 m² met daarbij behorend 
3.000 m² water, in totaal 4.400 m² , genaamd “Kleine 
Bon” aan de Westeinderdijksloot. Zodra de akker 
vrijkomt wordt deze weer verpacht.  

Ook zijn we erin geslaagd een strook bos, voornamelijk 
essen, te verwerven. Het gaat hier om een perceel land 
van ongeveer 1.000 m² met 1.800 m² bijbehorend water 
bij de Grote Brug. Deze aankoop sluit aan bij het enkele 
jaren geleden van de gemeente verkregen bos. 

De aankoop past in ons beleid om losse percelen tot 
grotere clusters samen te voegen. In totaal een toename 
van het bezit van De Bovenlanden met 7.265 m² tot een 
totaal van ruim 33 hectare.
 

Van de Voorzitter 

Om de ‘Sloopzone’, het gebied aan de Oosteinderweg 

onder de aanvliegroute de van Aalsmeerbaan, in te 

richten als ‘Groene Zone’ heeft de gemeente van de 

Stichting Leefomgeving Schiphol een bedrag van 

ongeveer drie miljoen euro ontvangen. 

Daar lijkt op zich niets mis mee. Onder de titel 

‘verbetering leefomgeving’ is een plan gemaakt om 

van de ‘sloopzone’ een recreatiegebied te maken met 

wandel- en fietsmogelijkheden. 

Wat is echter de praktijk? In een gebied, waarin 

niet gewoond en gewerkt mag worden vanwege 

geluidsoverlast en onveiligheid (woningen zijn 

gesloopt) gaan we fijn recreëren. 

Dat wordt niets! Het wordt daarom de hoogste tijd 

de bestaande plannen nog eens tegen het licht te 

houden om te kijken of er aanpassingen mogelijk zijn. 

Uitgangspunt daarbij moet zijn dat het plan een 

onderdeel vormt van de provinciale ecologische zone, 

de Groene AS Aalsmeer. 

Dat binnen de Groene AS een recreatiegebied wordt 

aangelegd, waar het wel veilig en rustig verblijven is, 

zou mooi meegenomen zijn. 

Daarover wil de Stichting De Bovenlanden graag 

meedenken. 

Nico Borgman

Kleine Bon

Bovenlanden Bulletin
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Bomen redden ons

In de VS is aangetoond dat een boom voor de mens 
veel meer is dan een decorstuk te midden van beton. 
En dat bomen voor hun grote waarde eigenlijk een 
omhelzing verdienen……………..

Niet alleen filteren bomen jaarlijks heel veel fijnstof 
uit de lucht, ze redden daarmee ook aantoonbaar 
mensenlevens. Fijnstof immers veroorzaakt 
levensbedreigende ziektes als longontsteking, 
aderverkalking en hartaandoeningen en verkort daarmee 
de levensduur. 

De Amerikaanse dienst voor het beheer van bossen en 
parken heeft berekend hoeveel mensen hun leven aan 
bomen danken. De dienst deed studie naar filtering van 
fijnstof in tien steden, waaronder Atlanta, New York, 
Boston en San Francisco. Daar haalt het stadsgroen 
jaarlijks 64,5 miljoen ton fijnstof uit de lucht. Iedere 
boom redt daarmee elk jaar minstens een mensenleven. 
In New York zelfs acht levens, zo is gebleken (Bron: 
Hartbrug Magazin, augustus 2013.).

De Bovenlanden heeft inmiddels ruim 18.000 bomen 
geplant, goed voor ruim de helft van de Aalsmeerse 
bevolking! 

Krakeend

De krakeend is van oorsprong een eend die broedt 
in Oost- Europa (Rusland). In West-Europa broedt de 
krakeend in verspreiden gebiedjes. Maar de meeste 
krakeenden zijn wintergasten in West-Europa.
 
Nog geen 30 jaar geleden zag ik voor het eerst een 
krakeend. Dit was nabij IJburg op het IJsselmeer.
 
De krakeend was toen nog vrij zeldzaam als broedvogel 
in Nederland. Maar is nadien uitgegroeid tot een vrij 
algemene soort in Nederland.
 
Het is plm. 10 jaar geleden dat ik het eerste 
(vermoedelijke) broedpaar krakeenden in Aalsmeer 
waarnam. Het leuke daarvan was dat ik het spannetje 
krakeenden in het gebied van de “Bovenlanden” zag. 

Op een avond waren wij voor nestkastencontrole op 
“Topsvoort”. Wij zijn toen ook aan de achterkant van 
dat gebied gaan kijken. Dat loopt uit in een piepklein 
poeltje. En daar zagen wij het span krakeenden.
 
De krakeend is een behoorlijk schuwe eend. Maar in de 
winter als er veel ijs in de sloten ligt kom je de krakeend 
makkellijker tegen bijv. in grote wakken. De krakeend zie 
je niet snel in sloten tussen de huizen.
 
Dat het met de krakeend goed gaat is de afgelopen 
winter te zien geweest. Op het nieuwe industriegebeid 
“Greenport” langs de Middenweg in Aalmeer-Oost 
verbleven geruime tijd zo’n 100 krakeenden. 

Dat de krakeend schuw is was ook goed waar te nemen 
de afgelopen winter. Bij voeren van brood kwamen de 
wilde eenden naar je toe maar de krakeenden vlogen 
op.
 
Wie weet is de krakeend over nog eens dertig jaar 
talrijker te zien dan de Wilde Eend. Maar dan moet de 
krakeend wel zijn schuwheid verliezen. De Wilde Eend 
zal dan voornamelijk een parkeend worden.
 
Jacob van ‘t Hof

Vaartocht

Op vrijdagavond 16 augustus 2013 werd weer de 
jaarlijkse vaartocht van Stichting De Bovenlanden 
gehouden. Hoewel de belangstelling altijd goed te 
noemen is, kon ditmaal zelfs van een recordaantal 
deelnemers sinds jaren worden gesproken.
 
In zijn openingswoord heette Nico Borgman, al vanaf 
de start van de stichting de enthousiaste voorzitter, de 
deelnemers welkom. Ondanks het feit dat Borgman niet 
meer tot de allerjongsten behoort, zijn de gedrevenheid 
en felheid van de preses nog niet tanende. 

De vaartocht zou je kunnen omschrijven als een 
leerzame trip met een hoge gezelligheidsfactor, waarbij 
al gauw een ons-kent-ons-sfeer ontstaat.

Krakeendenpaar

Bosgebied in de Bovenlanden
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Borgman schetste de vele activiteiten die ten behoeve 
van de provinciale ecologische zone, de Groene AS in 
Aalsmeer, in het gebied van de bovenlanden hebben 
plaatsgevonden. Dit jaar was gekozen voor de richting 
oost. Daar is hard gewerkt aan en geïnvesteerd in de 
verbetering en behoud van het gebied, onder andere 
door aankoop en inrichting van diverse percelen.
 
De opvarenden op de gerieflijke boot River Queen 
kregen van Borgman uitleg, onder andere over de 
clusters percelen die gevormd worden en inmiddels voor 
de helft voltooid zijn. Met diverse particulieren langs 
het traject is volgens hem goed overleg gaande om tot 
optimale resultaten te komen.

Een mooie cluster noemde de voorzitter de anderhalve 
hectare natuur en twee hectare seringenakkers bij het 
voormalige Bloemenlust. Er zijn inmiddels bijna 2.000 
bomen geplant in dat zogenoemde Project Spaargaren.

Technisch hoogstandje
Voor de in techniek geïnteresseerden in het gezelschap 
was er een boeiende uitleg door Peter de Jong van 
Landschap Noord-Holland en uitvoerder Frank de Groot 
over de nieuwe, met zogenaamde tubes aangelegde 
oeverbescherming – een technisch hoogstandje.

“Er bevindt zich in het gebied nog een cluster 
cultuurakkers die we graag willen uitbreiden tot een 
cluster cultuurerfgoed,” meldde Borgman.
 
Adembenemend mooi was ook de tocht langs de akkers 
en het schitterende gebied rondom de Oosteinderpoel. 
Een enkele bereisde Roel durfde hier zelfs een 
vergelijking te maken met het Zuid-Amerikaanse 
Amazonegebied, waarbij ik er persoonlijk dan even 
de piranha’s niet bij durfde denken... Precies zoals 
beloofd kwam er om half tien weer een einde aan deze 
interessante tocht.

Leni Paul
 
Kwekerij Nova Spes

In de persoon van Mike Roukema heeft De Bovenlanden 
een nieuwe huurder voor een van de cultuurakkers. Mike 
is 22 jaar oud, woont in Lisse en werkt al een aantal 

jaren bij een van de trekheesterkwekers in Aalsmeer. 
Met name de teelt van seringen boeit hem. Elk seizoen 
is anders, het varen en opnieuw poten in het voorjaar, 
het verzorgen tijdens de zomer, het weer naar de 
kwekerij halen in het najaar en het oogsten in de 
winter. Daarentegen vindt hij sneeuwballen, in elk geval 
teelttechnisch, totaal niet interessant. 

Afgelopen maand hebben we aan hem het perceel 
H-337, beteelbare oppervlakte 1.500 m², in ‘De Polder’ 
verhuurd. Mike gaat daarop sneeuwbessen, Callicarpa 
en seringenonderstammen poten. De akker staat aan 
weerszijden nog zeer redelijk in de schoeiing en is ook 
goed op hoogte. Tijdens de winterperiode zullen door 
De Bovenlanden waar nodig wat herstelwerkzaamheden 
worden uitgevoerd. Ook de sloot aan de zuidzijde 
zal worden aangepast zodat daar ook weer een 
baggerschuit doorheen kan. Wellicht wordt ook aan de 
oostzijde een inmiddels dichtgeslibde sloot in de oude 
staat teruggebracht. In dat geval moet daar weer nieuwe 
schoeiing worden geplaatst. 

Met de huur van de akker gaat een door Mike lang 
gekoesterde wens in vervulling. Uiteindelijk hoopt hij 
een compleet trekheesterbedrijf op poten te zetten. 
De door hem gekozen naam ‘Nova Spes’, Latijn 
voor ‘Nieuwe Hoop’, wordt door De Bovenlanden 
onderschreven. We hopen, dat hij zijn plannen tot 
uitvoer kan brengen en zullen graag nog meer akkers 
aan hem gaan verhuren.

Mike heeft aangegeven zijn kennis graag te willen 
verbreden door bij meerdere kwekers te willen werken. 
Inmiddels heeft hij drie jaar ervaring opgedaan. Dus als 
u geïnteresseerd bent in een gemotiveerde en inmiddels 
vakbekwame medewerker kunt u hem bellen via 06-
36057761 of mailen naar kwekerijnovaspes@gmail.com 
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Een goede buur

In ons kantoor mogen wij gebruik maken van de Wifi-
verbinding van onze “buurman” Laketown. Een genereus 
gebaar dat ons kosten bespaart. Als tegenprestatie 
informeren wij u graag over de diensten die deze 
“sponsor” biedt: 

Vanuit een financiële achtergrond begeleidt en adviseert 
Laketown haar klanten over strategische vraagstukken, 
financiële planning, monitoring en sturing, inrichten en 
rapporteren van goede managementinformatie, etc. Dit 
alles gericht op rendementsverbetering en het creëren 
van ondernemingswaarde. 

Laketown staat voor hoge betrokkenheid, kwaliteit, 
kritische houding en hands-on advisering voor uw 
onderneming. Meer info op www.laketown.nl 

Onderhoud: stand van zaken

In de afgelopen maanden is intensief onderhoud 
uitgevoerd bij diverse percelen.

Zoals reeds in april werd gemeld is het perceel v/h van 
der Schilden in Aalsmeer Oost geheel opnieuw ingericht 
en inmiddels tweemaal gemaaid. Kosten noch moeite 
worden gespaard om dit perceel natuurlijk in te richten; 
het is dan ook teleurstellend dat ongeveer 50 ingeplante 
boompjes afgeknipt zijn. Van deze vernieling is aangifte 
gedaan en is een verzoek om nadere informatie in de 
buurt verspreid. 

De beide, tijdens de boomplantdag, ingeplante percelen 
in De Reizen zijn inmiddels tweemaal gemaaid. Het 
onkruid dreigt de jonge boompjes te overwoekeren; het 
onderhoud blijft dan ook voorlopig de aandacht vragen.

In afwachting van nadere besluitvorming, onder meer 
inzake de compensatie N207, liggen er thans nog 3 
percelen leeg en deze percelen worden zo goed mogelijk 
onkruidvrij gehouden.

In Aalsmeer Oost, nabij het natuurgebied onder de 
Zwarte Ruiter, werd een uitvoerige inventarisatie 
uitgevoerd. In het aaneengesloten gebied liggen ca. 10 
teeltakkers. Bij het merendeel is sprake van onderhouds-
achterstand. Bij twee percelen, in eigendom van de 
Bovenlanden, is ingrijpend onderhoud noodzakelijk. Deze 
acties zijn inmiddels in gang gezet. 

Regelmatig worden inspecties door Jan Pieter 
Korenwinder en Jos Brockhoff uitgevoerd. 
In de afgelopen weken werden rond de twaalf percelen 
geïnventariseerd; deze inventarisatie is mede gewenst 
om vóór een eventuele aankoop zoveel mogelijk concrete 
informatie te verzamelen. 

Het aankoopoverleg vindt plaats door de voorzitter, Nico 
Borgman en de vicevoorzitter, Piet Harting.
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Ratelaar en een wilde orchidee (Soldaatje?) bij de Amstelveense Poel

Molen “de Zwarte Ruiter”

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen en zo nog sneller 

op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meldt u dan aan 

via onze site en klik op: AANMELDEN


