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Natuurcompensatie N-207                                     

Op dit moment zijn vrijwel alle percelen voor de 
natuurcompensatie N-207 aangekocht en worden 
voorbereidingen getroffen om totaal 1,75 ha 
natuurgebied te realiseren. Door het dagelijks bestuur 
is voor deze voorbereiding van activiteiten een nieuwe 
commissie benoemd die het bestuur adviseert in haar 
planvorming. Deze “commissie beheer en inrichting” 
bestaat uit de volgende leden; Cees Tas, Bart Hulsbos, 
Jan Pieter Korenwinder en Jos Brockhoff. Inmiddels is de 
commissie enkele malen bij elkaar geweest. 

Omdat er de komende jaren meer percelen van cultuur 
en recreatie omgezet zullen moeten worden naar natuur 
is gekozen voor een uniform plan van aanpak. Binnen de 
commissie vindt intensief overleg plaats om te komen 
tot een plan, dat overal toegepast kan worden. Daarvoor 
is gekozen voor een inrichting met gebiedseigen bomen 
(moerasbos) of het beplanten met riet. 

Ook wat betreft het onderhoud dient deze inrichting 
relatief weinig onderhoud te vragen.  Voor het 
onderhoud op langere termijn zijn wij grotendeels 
afhankelijk van de subsidies van de provincie; hiervoor 
zijn de beschikbare financiële middelen beperkt.

Voor natuurvriendelijke beschoeiingen wordt onderzocht 
of het gebruik van lage kunststof beschoeiingen 
mogelijk is. Langs de druk bevaren Westeinderdijksloot 
zal wellicht uitgegaan worden van een 40 cm hoge 
hardhouten beschoeiing.

Van de Voorzitter

Met de komst van de mens in de twaalfde eeuw werd 
het natuurlandschap in het Aalsmeerse bovenland 
langzaam omgevormd tot cultuurlandschap. 

Via landbouw, turfproductie en veeteelt werd 
omgeschakeld naar de boomteelt; hierna komt, als 
laatste, de bloementeelt in zicht. Deze geschiedenis 
(bron J.W. de Wijn) lijkt ons voldoende om het 
bovenland of tenminste delen daarvan voor te dragen 
voor een aanwijzing tot CULTUREEL ERFGOED.

Al jaren heeft onze stichting hiervoor bij de 
verantwoordelijke instanties tevergeefs aandacht 
gevraagd. Vooruitlopend op de officiële status van 
cultureel erfgoed heeft de Bovenlanden een plan 
uitgewerkt om in Aalsmeer-Oost een eerste cluster van 
ongeveer 4 ha als cultureel erfgoed te ontwikkelen. 

De Bovenlanden heeft al 1,7 ha in eigendom 
(4 percelen). De overige 7 percelen zullen door 
aankoop of ruiling verkregen kunnen worden.
Voor deze aankoop, het verwijderen van bijna 2000 
meter asbest achter de bestaande beschoeiing en de 
kosten voor de nieuwe natuurvriendelijke beschoeiing 
zullen nog extra subsidies aangeboord moeten 
worden.

Na een grondige renovatie van dit unieke gebied 
kunnen de akkers weer gebruikt worden voor de 
trekheesterteelt. Uit een eerste inventarisatie onder 
de bestaande telers op dit deel van de Oosteinderweg 
is gebleken, dat hiervoor voldoende belangstelling 
bestaat.

Het project in Aalsmeer-Oost draagt de naam “ONDER 
DE ZWARTE RUITER” en is vernoemd naar de oude 
molen aan de Jac.P.Takkade. Vanaf deze plaats is er 
een uniek uitzicht op het natuurgebied Oosteinderpoel 
met daarachter de cluster van de 11 percelen. Als 
herkenningspunt zal de van alle kanten zichtbare hoge 
schoorsteen gehandhaafd blijven.

Nico Borgman

Foto: “Pousakker” achter de Oostereinderweg
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Om te voorkomen dat het in te richten gebied één 
groot bos wordt is het streven gericht op een zekere 
afwisseling. Tussen percelen met trekheesters past 
minder goed een perceel met bomen, omdat daardoor 
veel schaduwwerking ontstaat. In dergelijke situaties 
wordt gekozen voor aanplant met riet waardoor het 
open karakter blijft behouden.

Binnen dit project Natuurcompensatie N-207 zal op 5 
april de boomplantdag op het perceel, voorheen van 
Harting, langs de Stommeerkade plaatsvinden. Zie de 
aankondiging op bladzijde 4. Het is de planning, dat in  
het najaar van dit jaar  de overige 10 percelen ingericht 
gaan worden.

Donateurs

In het bulletin nummer 71 meldden wij al dat de 
acceptgiro’s zijn vervallen. Onlangs ontving u ons 
verzoek voor het overmaken van uw financiële bijdrage 
over 2014. De betaling kan via internetbankieren of een 
overschrijvingsformulier plaatsvinden.

Uiteraard zijn wij u dankbaar als u de bijdrage bij de 
betaling wat verhoogt!

Onderhoud en overhangende bomen

Het onderhoud van de percelen, die eigendom zijn van 
De Bovenlanden vraagt steeds meer aandacht.
Regelmatig worden inspecties uitgevoerd om vast te 
stellen welk onderhoud noodzakelijk is. Het onkruidvrij 
houden van de percelen, die leeg zijn en pas zijn 
ingeplant, vraagt de meeste aandacht. 

Ook wordt regelmatig snoeiwerk uitgevoerd om de 
doorvaarten begaanbaar te houden. Helaas moeten 

wij vaststellen dat overhangende bomen soms de 
doorvaarten beperken. Dit betreft over het algemeen 
bomen die op percelen staan die niet van ons zijn. 
Meerdere malen hebben wij, tijdens de inspecties, 
eigenaren hierop aangesproken. In slechts enkele 
gevallen heeft dit resultaat gehad.

Wij zijn echter niet bevoegd om andermans 
overhangende bomen te verwijderen. Voor de gemeente 
Aalsmeer en het Hoogheemraadschap Rijnland ligt 
hier een taak om te handhaven en eigenaren op hun 
verplichtingen te wijzen.

Een ervaring rijker, maar een 
illusie armer.

Het is pijnlijk om te moeten ervaren dat van het 
“Platohout” sprookje uit 1999 weinig meer is 
overgebleven. 

De uitvinding van het verduurzamen van zachte 
houtsoorten was een uitkomst, zo leek het althans. Er 
werd zelfs gesproken over “het”alternatief voor het (mis)
gebruik van tropisch hardhout. Immers, de tropische 
regenwouden, de groene longen van de aarde, kunnen 
niet onbeperkt blijven voldoen aan de vraag naar 
hardhout. 

Beschoeiing met Platohout (2007); deze beschoeiing is onlangs vervangen.

Voor De Bovenlanden leek dit een unieke mogelijkheid 
om op een verantwoorde wijze beschoeiingen te 
plaatsen van inheems zachthout met een levensduur van 
tropisch hardhout. We hebben vanaf 2000 meerdere 
projecten uitgevoerd met Platohout. Nu, minder dan 15 
jaar later, blijken de eerste beschoeiingen van dit 
materiaal al aan vervanging toe te zijn. Van een 
levensduurverlenging ten opzichte van onbehandelde 
zachthout soorten is dus geen sprake.

Niet alleen De Bovenlanden, ook particulieren in 
Aalsmeer die Platohout hebben gebruikt voor steigers 
hebben dezelfde slechte ervaringen. Er is minstens één 
geval bekend, waarbij al na zeven jaar steigerdelen 
vervangen moeten worden. Jammer van een uitvinding 
die zo opzienbarend en vernieuwend werd genoemd.
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Provincie Noord Holland reserveert 2,5 miljoen voor 
Stichting De Bovenlanden

Op 11 februari 2014 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland het programma ‘Groen 2014-2018’ vastgesteld. 
In dit programma is onder andere geld gereserveerd 
voor co- financiering van diverse Aalsmeerse Groene AS 
deelprojecten, zoals de inrichting van de Groenzone, 
de doorontwikkeling van het Oosteinderpoelgebied, 
versterking van het Stokkeland, een ecologische 
verbinding onder de voormalige N-201, de versterking van 
het Molmpoeltje en diverse natuurvriendelijke oevers. 
Ook is een bedrag van 2,5 miljoen gereserveerd. Dit 
bedrag mag Stichting de Bovenlanden gebruiken voor het 
verwerven van gronden en de realisatie van de Groene AS 
op de Bovenlanden.

Wethouder Rik Rolleman: ‘Alle projecten waar we 
nu geld voor hebben gekregen worden door de 
verschillende gebiedspartijen uitgevoerd. Hierbij is een 
goede samenwerking tussen gemeente, provincie en 
gebiedspartijen essentieel. Door de rijksbezuinigingen 
en de onderhandeling over het natuurakkoord tussen de 
twaalf provincies en het Rijk hebben veel groenprojecten 
stilgelegen. Ik ben erg blij dat we samen met alle partners 
aan de slag kunnen. Dit is belangrijk voor het groen in 
Aalsmeer en sluit ook aan bij de Groenvisie die we voor 
Aalsmeer ontwikkelen.’

Overleg met Bovenlanden, Rijnland en Landschap Noord-
Holland

De provincie vroeg de gemeente in 2013 naar de stand 
van zaken en prioritering/ herijking van de Aalsmeerse 

Groene AS projecten. Hiervoor was een selectie nodig van 
kansrijke en noodzakelijke projecten, met een duidelijk 
tijdpad en financiële afspraken. Voor de prioriteitsstelling 
en selectie van Groene AS projecten binnen Aalsmeer 
zijn diverse bijeenkomsten met gebiedspartijen 
georganiseerd, waaronder Stichting De Bovenlanden, het 
Hoogheemraadschap Rijnland en Stichting Landschap 
Noord-Holland. 

Stichting de Bovenlanden

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer zet zich, met bestuur 
en vrijwilligers, in voor het behoud van de unieke natuur 
en landschappelijke waarde van het gelijknamige gebied. 
Zij zetten zich in voor het bevorderen en in stand houden 
van een ecologische verbindingszone vanaf het begin 
van het Schinkelpolderbos tot en met de rietlanden in de 
Westeinderplassen. 

Piet Harting van Stichting de Bovenlanden: ‘In het kader 
van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) zijn al meerdere 
percelen aangekocht en ingericht. Om het gestelde 
einddoel te bereiken is het noodzakelijk de komende 5 
jaar ongeveer 15 ha cultuurakkers aan te kopen en om 
te vormen naar natuur. De door de provincie hiervoor 
gereserveerde € 2.500.000 maakt het mogelijk deze 
ambitie waar te maken. Overigens is ruim de helft van 
het gereserveerde bedrag bestemd voor beschoeiing en 
herinrichting van de aan te kopen percelen.’

Wat is Groene AS?

De ”Groene AS” is de provinciale ecologische- en 
recreatieve verbindingszone aan de zuid- en westkant 
van Amsterdam. Aan de zuidkant loopt de Groene AS tot 
aan de Westeinderplassen. In Aalsmeer loopt de Groene 
AS van het Schinkelbos, Oosteinderpoel via de Ringvaart 
langs de Bovenlanden richting Westeinderplassen. 

Een groot deel van de Groene AS bestaat uit de 
Bovenlanden, cultuurhistorisch en landschappelijk van 
grote waarde. Belangrijk hierbij is het tegengaan van 
verdere versnippering van natuurrijke deelgebieden. De 
doorontwikkeling van de Groene AS vormt hierbij een 
belangrijk onderdeel en kan als verbindende schakel 
fungeren. Zowel in ecologisch, landschappelijk als in 
recreatief opzicht.

Op onderstaande tekening: Alle “stepping stones” in de Groene AS
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IJSVOGELFONDS
 
Met de toename van de oppervlakte natuurgebied zal 
aanvullend onderhoud moeten worden uitbesteed aan 
professionele bedrijven. En dat kost geld en daarom is 
het IJsvogelsfonds opgericht.
 
Op dit moment wordt het IJsvogelfonds gesponsord door 
de volgende bedrijven:

Meer informatie over het IJsvogelfonds en hoe u zich 
daarvoor kunt aanmelden vindt u op onze site.

Colofon 
Uitgave : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
Oplage : 450 stuks
Redactie : Nico Borgman en anderen 
Vormgeving : Arie Buijs
Foto’s : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
Postadres : Postbus 356, 1430 AJ Aalsmeer
Kantoor : Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72, Aalsmeer
Telefoon : 06-51082342
E-mail : info@bovenlandenaalsmeer.nl 
Internet : www.bovenlandenaalsmeer.nl
IBAN : NL34 RABO 0300 1504 23

River Queen

 

Meld je nu aan voor de jaarlijkse 
Boomplantdag op zaterdag 5 april a.s.
 
Programma: 
 
 9:30 uur  Verzamelen bij de Historische Tuin 
 (parkeren op het Praamplein).
10.00 uur  Vertrek per boot naar “akker van Harting”,   
 Molmpoeltje.
11.00 uur  Officiële eerste boom zal worden geplant door de
 heer Jaap Bond, gedeputeerde van de Provincie  
 Noord-Holland.

Overige informatie:
Zelf naar de Stommeerkade gaan kan ook (opgeven bij de 
aanmelding).
Werkkleding en laarzen mee.
Voor koffie/thee, een lekkere kop soep en broodjes wordt 
gezorgd.
Graag een eigen plantschep meenemen, maar dat is niet 
noodzakelijk.
Naar verwachting zijn we rond 14:00 uur klaar en varen we 
terug voor een afsluitend drankje.
 
Aanmelden bij: Cees Tas 0297-327577 / Anton de Boer 0297-
320713

Voor in uw agenda

De jaarlijkse vaartocht staat gepland voor vrijdag 15 
augustus 2014. Ook dit jaar hebben wij de “River 
Queen” geboekt die ons comfortabel over de grote en 
kleine Poel zal varen.

Vertrek om 19.00 uur vanaf het Zorgcentrum met de 
River Queen. Het maximaal aantal deelnemers is 125 
en vol = vol.
 
U kunt zich nu al online aanmelden via onze site. 

N.B. U kunt zich uitsluitend opgeven als u donateur of sponsor van 

de Bovenlanden bent.

Wilt u onze digitale nieuwsbrieven ontvangen en zo nog 

sneller op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld u 

dan aan via onze site en klik op: AANMELDEN


