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Renovatie in Aalsmeer-Oost 

Een totale renovatie van een groot perceel (3.460 m2), 
verpacht voor de teelt van Ilex en seringen, is onlangs 
begonnen. 

Dit perceel maakt deel uit van een cluster van 11 
percelen cultuurgrond. Daarvan zijn 4 percelen eigendom 
van De Bovenlanden die indertijd verworven werdenmet 
subsidie van de Stichting Mainport & Groen (SMG).  

Door firma de Rijk uit Leimuiden worden de 
werkzaamheden uitgevoerd. Totaal wordt ongeveer 
235 meter nieuwe beschoeiing aangebracht. Het 
perceel grenst aan het water en een rietzudde van het 
Landschap Noord-Holland.

Met de Rijk zijn goede afspraken gemaakt over de 
uitvoering van het werk. De aangrenzende rietzudde 
zal grotendeels behouden blijven en een bomenrij van 
ongeveer 40 meter zal worden gehandhaafd.

Op dit perceel staat nog een unieke schoorsteen. Na 
inspectie is besloten dit culturele erfgoed in stand te 
houden. Wel zal de bouwvallige schuur, op de hoek van 
dit perceel, door de Rijk worden opgeruimd. Dit wordt 
gedaan in samenwerking met Henk van der Schaft.

Deze grote opknapbeurt word mogelijk gemaakt door 
een subsidie van SMG voor het onderhoud. 

Van de Voorzitter 

Een groot deel van de plannen van De 
Bovenlanden, namelijk het realiseren van een keten 
van stapstenen door het gebied, is opgenomen in 
de Groene AS Aalsmeer. 

Hiermee heeft de bescherming van het landschap 
van het bovenlandengebied een provinciale 
status gekregen. Dit is belangrijk vanwege het 
financiële aspect, zeker nu De Bovenlanden in het 
uitvoeringsprogramma tot taak heeft gekregen 
het grootste deel van deze stapstenen (‘stepping 
zones’) aan te kopen en in te richten. 

Het provinciale plan is gedateerd eind 2011, 
recentelijk heeft de provincie de financiering in haar 
begroting opgenomen. 

Hiermee is het groene licht gegeven voor de 
praktische uitvoering van de plannen. Het betekent 
dat we in de komende jaren ongeveer 15 hectare 
land kunnen aankopen en inrichten. Dat wil ook 
zeggen dat de activiteiten van de stichting nu in 
een stroomversnelling komen, die van het bestuur 
een grote inzet vraagt.

Weliswaar met enige vertraging, heeft de provincie 
de door haar in het rapport ‘De Groene AS van 
Aalsmeer’ gewekte verwachtingen waargemaakt. 

Het wachten is nu op de gemeente, die zeker niet 
kan achterblijven in de acceptatie van deze voor 
Aalsmeer zo belangrijke ontwikkeling. 

Mede namens het bestuur wens ik u goede feestdagen 
en een gelukkig 2014.

Nico Borgman

Bovenlanden Bulletin
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Meervalonderzoek Westeinderplassen 

Sportvisserij Nederland is in samenwerking met 
het Hoogheemraadschap van Rijnland in april 2012 
gestart met het onderzoek naar het migratiegedrag 
van de Europese meerval (Silurus glanis) in de 
Westeinderplassen. Over het gedrag van de ‘Westeinder 
meervallen’ is vooralsnog echter weinig tot niets bekend. 
Aangenomen wordt dat de meerval er paait onder de 
drijvende ‘rietzudden’ die karakteristiek zijn voor deze 
veenafgraving. Dergelijk paaigedrag is echter nooit 
waargenomen of gedocumenteerd. 

Dit onderzoek op de Westeinderplassen moet meer 
inzicht gaan geven in de paaitijd, habitatseisen en 
populatiegrootte van de Westeinder meervallen.

Westeinderplassen een uniek gebied
De Europese meerval was zo goed als uitgestorven 
in Nederland met uitzondering van een zichzelf 
instandhoudende populatie in de Westeinderplassen. De 
meerval weet zich in dit gebied (Haarlemmermeerpolder) 
al duizenden jaren te handhaven, zo blijkt uit botresten 
die 5500 jaar terug gaan. 

Maar wat maakt dit gebied zo uniek? Om antwoord te 
krijgen op deze vraag zijn in 2012 dertig meervallen 
voorzien van een zender die elke minuut een signaal 
uitzendt. Deze signalen worden opgevangen door de 17 
ontvangers die in de Westeinderplassen zijn opgesteld. 
Bij een driepuntsmeting kan de exacte locatie van de 
meerval worden vastgesteld en zo dus zijn of haar 
gedrag gedurende de dag, week en seizoenen worden 
gemonitord zonder de vissen te storen in hun natuurlijke 
gedrag.

Daarnaast wordt in twee jaar tijd geprobeerd, met 
behulp van de plaatselijke beroepsvisser, zoveel mogelijk 
meervallen te vangen om een populatieschatting te 
kunnen maken. 

Herinnering 

Tijdens de laatste vaartocht heeft u haar waarschijnlijk 
al gemist: Lena Borgman, de echtgenote van onze 
voorzitter. Hoewel haar belangstelling voor het wel en 
wee van De Bovenlanden nog onverminderd aanwezig 
was, beperkte haar lichaam haar actieradius meer en 
meer.

Bij een ongelukkige val brak zij haar heup. Een 
geslaagde operatie met een aanvankelijk positief 
lijkend herstel werd op korte termijn teniet gedaan door 
bijkomende complicaties. Zondag 27 oktober is zij thuis 
op de Uiterweg overleden. 

Lena is tot herinnering geworden, voor velen 
een herinnering aan een actieve, meelevende en 
belangstellende vrouw. 

Verwerving 

Binnen het Dagelijks Bestuur van De Bovenlanden 
behoort bespreking van de ‘mapjes’ van de voorzitter tot 
een vast onderdeel van de 2-wekelijkse bijeenkomsten. 
Sinds de oprichting van de stichting heeft Nico Borgman 
met talloze eigenaren van percelen contact gelegd. Van 
elk gesprek werd een aantekening gemaakt  en in het 
desbetreffende ‘mapje’ gevoegd. 

Voor buitenstaanders  een onbegrijpelijk ritueel, voor 
ingewijden een register van mogelijke aankopen: Een 
databank avant la lettre. In de afgelopen periode heeft 
Nico een aantal ‘mapjes’ voorgoed kunnen sluiten: Met 
de betreffende eigenaren is overeenstemming bereikt 
over de aankoop van hun akkers. 

Het betreft een 7-tal seringenakkers, die gaan worden 
omgezet naar natuur. Financiering ervan gebeurt met 
gelden verkregen uit de provinciale regeling inzake 
compensatie van natuurverlies bij het verbreden van de 
N207. Foto: De indrukwekkende kop van de Europese meerval (Silurus glanis) 
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Daarnaast zijn een 3-tal akkers aangekocht, die weer 
verhuurd gaan worden aan kwekers.

In totaal belopen de aankopen een oppervlakte van ruim 
17.500 m2 is een bedrag mee gemoeid van een kleine € 
150.000. Het totale bezit van De Bovenlanden is hiermee 
gestegen tot bijna 35 ha.

PACT op werkbezoek 

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder is vrijdag 29 november 
als gast een middag op stap geweest met de fractie van 
PACT Aalsmeer.
 
Men liet haar kennismaken met instellingen en bedrijven 
die elk op hun manier werken aan duurzaamheid.

Ook kandidaat-raadsleden van PACT waren mee op het 
werkbezoek om zich te laten informeren. Het gezelschap 
ging langs bij de AM Groep, Stichting De Bovenlanden en 
The Beach.
 
Stichting De Bovenlanden beijvert zich voor het behoud 
van de unieke natuur en landschappelijke waarde van 
het bovenlandengebied. Volgens PACT zetten bestuur 
en vrijwilligers zich voor honderd procent in om de flora 
en fauna van Aalsmeer voor de komende generaties te 
behouden. 

In de toekomst wil De Bovenlanden graag meer contact 
hebben met de gemeenteraad. Die wens was bij 
PACT niet aan dovemansoren gericht. De doelen rond 
ecologische duurzaamheid van de progressieve partij en 
de stichting sluiten nauw op elkaar aan. 

Betaling van uw bijdrage 

Als gevolg van de invoering van het IBAN nummer 
door de banken kunnen wij onze huidige accept-giro 
formulieren niet meer gebruiken. De banken hebben 
besloten om de acceptgiro’s vanaf 2019 helemaal te 
laten vervallen.

Om die reden hebben wij besloten om vanaf 1 januari 
2014 te gaan werken met rekeningen die wij begin 2014 
aan onze donateurs, begunstigers en pachters zullen 
versturen. Bijkomend voordeel is dat wij hiermee ook 
een kostenbesparing van ruim € 500 bereiken.

De betaling kan via internetbankieren gebeuren. 
Ook kunt u gebruik blijven maken van de 
overschrijvingsformulieren, die bij de banken in gebruik 
blijven.

Riet in de Aalsmeerse bovenlanden.

Het riet van de Westeinder is van een andere kwaliteit 
dan bijvoorbeeld het riet van de Nieuwkoopse Plassen 
of de Weerribben. 

Het is korter en daarom niet geschikt  voor daken 
van woningen. Een deel van het Aalsmeerse riet werd 
vroeger door bollenkwekers gebruikt als afdekmateriaal, 
een ander deel werd door kwekers gebruikt bij het 
‘donkeren’ van seringen of om rietmatten van te maken. 
Uiteindelijk belandde riet vaak als opvulmateriaal ‘achter 
de schoeiing’. 

Bollenkwekers zijn al lang geleden overgegaan op ander 
afdekmateriaal, slechts een enkele kweker ‘donkert’ nog 
seringen. Dat vindt zijn  weerslag op de rietpercelen in 
het bovenlandengebied. Er wordt vaak te laat gemaaid, 
langs de waterkant blijft het staan en het teveel aan 
afgemaaid riet blijft vaak liggen. Daardoor verrijkt het 
rietland, krijgt gewenste begroeiing geen kans en gaat 
oorspronkelijke vegetatie zoals veenmos verloren. 

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen en zo nog sneller 

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

via onze site en klik op: AANMELDEN
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Ook dat veenmos was in vroeger dagen een bij kwekers 
gewild materiaal, enerzijds als opvulmateriaal voor 
veilingbakken met potplanten, anderzijds als bijmenging 
in grondmengsels. Uiteindelijk zullen rietkragen, 
rietzuddes en rietlanden, als niet wordt ingegrepen, 
verworden tot moerasbos en verdwijnt een aantrekkelijk 
en kenmerkend landschapselement uit het gebied.

De Bovenlanden bezit een aantal percelen riet. Via Cees 
Tas, bestuurslid van de stichting, is contact tot stand 
gekomen met een professionele rietbeheerder/exploitant. 
Samen met hem wordt een onderhoud- en beheerplan 
opgezet. Eigenaren van kleine rietpercelen zullen op 
termijn worden benaderd met als doel te komen tot een 
integraal plan voor alle verspreid in het bovenland van 
Aalsmeer liggende rietvegetaties.

Omdat provinciale subsidies ontoereikend zijn 
voor het onderhoud en beheer van dergelijke 
landschapselementen bezint De Bovenlanden zich op 
mogelijkheden om gelden bijeen te krijgen die specifiek 
voor dit doel zullen worden aangewend.  

Grote Zilverreiger 

Het eerste broedgeval van de Grote Zilverreiger 
was in 1978 . Dat was toen een sensatie voor de 
vogelliefhebbers in Nederland.  De Oostvaardersplassen  
in de Flevopolder bood voldoende ruimte voor deze 
nieuwkomers. Sindsdien is het aantal Grote Zilverreiger 
in ons land snel toegenomen. 

Anno 2013 zijn enkele honderden broedparen in 
Nederland. Heden ten dage broeden er ook Grote 
Zilverreigers in “Botshol”. En is het zo dat je daar 
in de omgeving het gehele jaar door deze vogel kan 
waarnemen. 

Zelf heb ik met strenge vorst en sneeuwval eens een 
groep van zo’n 100 exemplaren gezien en gefotografeerd. 

Toch duurde het nog best lang voordat ik de eerste Grote 
Zilverreiger in Aalsmeer zag. Drie jaar geleden zag ik hem 
langs de Middenweg in Aalsmeer-Oost. Vanaf toen is hij 
met grote regelmaat ook bij ons in Aalsmeer te zien. Ook 
in het “Schinkelbos” kun je de reiger tegenkomen. 

Afgelopen winter en voorjaar verbleef een Grote 
Zilverreiger in Aalsmeer-Oost. De vogel overnachtte met 
regelmaat in het “Bosje van Carpentier”.  Op 20-03-2013 
zag ik, zittend achter mijn computer, ineens een Grote 
Zilverreiger neerstrijken aan de Catharina Amalialaan. 

Eigenlijk is het een vrij schuwe vogel. Het leek dus op 
een vergissing om tegenover een winkelcentrum te gaan 
zitten want de reiger vloog alweer snel op. 

Maar tot mijn verbazing kwam de vogel op 05-04-2013 
weer zitten tegenover het winkelcentrum van Aalsmeer-
Oost. Nu bleef de vogel zeker een uur lang zitten. Een 
unieke waarneming vanuit het appartement waar wij 
wonen. Vanaf ons balkon (en later vanaf de straat) heb 
ik mooie foto’s kunnen maken. 

Zo zijn er gelukkig nog lichtpuntjes in de natuur. Daar 
waar vele soorten verdwijnen (o a. de Ortolaan en 
Grauwe Gors) komen er toch nog weer enkele soorten 
naar voren die het goed doen. En wat de Grote 
Zilverreiger betreft: deze is niet alleen mooi maar ook vrij 
groot. Daarom is de reiger dan ook vrij gemakkelijk te 
herkennen. 

Jacob van ‘t Hof
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Foto: Grote Zilverreiger op de Oosteinderweg op 2 april 2013


