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AFSCHEID VAN BESTUURSLEDEN

Dit jaar zijn drie bestuursleden afgetreden. John Beintema 
heeft 20 jaar in het bestuur van de stichting gezeten. Dit 
komt er op neer dat John zich vanaf de oprichting van 
de Bovenlanden heeft ingezet. Hij heeft zijn grote en 
praktische kennis van de natuur ingebracht. Dit gebeurde 
altijd ook heel toegepast: inventarisaties, boomplant 
dagen en zo meer. 

Barend Wegman heeft 16 jaar bestuurswerk gedaan als 
vertegenwoordiger van de agrarische sector. Van belang 
als je bedenkt hoe nauw de relatie van de stichting is 
met de trekheesterteelt. De stichting heeft goed gebruik 
kunnen maken van zijn kennis en netwerk.

Janny Oosterloo heeft 6 jaar lang haar bijdrage geleverd. 
Belangrijk zijn haar relaties met de Provincie en het 
Hoogheemraadschap. Dit zijn partijen waar de stichting 
bijna dagelijks mee te maken heeft.

Ter gelegenheid van het aftreden heeft het bestuur op 24 
mei een rondvaart gemaakt over de Westeinder en een 
aantal projecten bezocht. Opvallend is hoe het areaal 
agrarische en natuurgebieden in de loop van 20 jaar 
enorm is gegroeid en de komende tijd nog weer verder zal 
groeien. 

Na deze rondvaart, tijdens een lunch, heeft de voorzitter 
de aftredende bestuursleden bedankt voor de inzet die ze 
elk op hun eigen wijze geleverd hebben.

Van de Voorzitter 

Onze jaarlijkse vaartocht was weer een groot succes: 
Meer dan 120 deelnemers waren van de partij! Hoewel 
slecht weer werd verwacht, hebben we slechts één 
enkel buitje over ons heen gekregen; verder was het 
mooi weer met, bij ondergaande zon, mooie uitzichten 
en een dubbele regenboog.

Het doel van de reis, de donateurs te laten delen 
in de resultaten van de praktijk van twee jaar 
bestuurswerk, kwam niet helemaal uit. De grote luxe 
rondvaartboot kan helaas niet langs alle projecten die 
we wilden laten zien, maar er bleef genoeg over.

Voor het bestuur ligt weer een berg werk te wachten. 
Allereerst de inrichting van 1,75 ha eilandengebied in 
het kader van de natuurcompensatie N-207. 

Daarnaast moet ook dit jaar nog 1,5 à 2 ha 
land aangekocht worden. Dat vergt veel overleg 
met eigenaren en geldverstrekkers. Tijdrovende 
bezigheden, noodzakelijk om onze doelstelling te 
halen.

Nico Borgman

V.l.n.r. Janny Oosterloo, Nico Borgman en Barend Wegman. John Beintema 
moest wegens ziekte verstek laten gaan.
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Zekerstelling stepping stones 
Groene AS Aalsmeer. 

Zoals de voorzitter al eerder meldde wordt gestreefd naar 
de voltooiing van de Groene AS. Geld daarvoor is door de 
provincie veiliggesteld, aankopen kunnen worden gedaan. 
De Bovenlanden is daarmee in een nog niet eerder 
gekende positie terechtgekomen: Financieringszekerheid 
vooraf.

Het vrijkomen van de financiering gaat echter langs 
een andere weg dan tot nu toe gebruikelijk was. Met 
provinciale en gemeentelijke ambtenaren zijn gesprekken 
gaande over de uitwerking daarvan. Onze stichting 
heeft daarbij als prioriteit gesteld de versterking van 
de stepping stones. Aankopen zullen zich vooral gaan 
richten op binnen die gebieden nog ontbrekende 
percelen. Daartoe zijn onder meer kadastergegevens 
geïnventariseerd. 

Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan 2015 
vastgesteld op 7 oktober 2014. Daarbij is de jaarlijkse 
herijking van de provinciale natuurbegrenzingskaarten 
gereedgekomen. De Bovenlanden heeft voorgesteld 
aan de hand van de verzamelde gegevens de stepping 
stones als duidelijk omlijnde bestemming op te nemen 
op die kaarten. Vervolgens moet die bestemming worden 
opgenomen in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 

Daarmee kan worden voorkomen dat binnen de stepping 
stones, indien nog niet alle percelen zijn aangekocht, 
ongewenste ontwikkelingen gaan plaatsvinden. De 
provincie lijkt zich te kunnen vinden in dat voorstel. 

Daarentegen wordt overwogen de begrenzing voor niet 
E.H.S. haalbare zoekgebieden aan te passen aan de 
werkelijkheid. Dit betekent niet dat onze stichting in de 
toekomst buiten de Groene AS bestemming geen percelen 
meer kan aankopen. Dan zal echter naar een andere 
financiering gezocht moeten worden, bijvoorbeeld in de 
vorm van een bestemming als cultureel erfgoed. 

Natuurcompensatie N 207 

Eind april zijn de aankopen van de percelen, die omgezet 
worden in natuur afgerond. De laatst aangekochte 
percelen liggen in De Rijsen. Hiermee komt het totaal 
aangekochte oppervlak op 17.552 m2

Voor de inrichting van de percelen wordt het Dagelijks 
Bestuur geadviseerd door een commissie Beheer en 
Inrichting (CBI). Door deze commissie zijn inmiddels de 
voorstellen voor de inrichting van de overige 10 percelen 
(kadastrale nummers) afgerond.

Riet
Ten einde het open karakter in het landschap te 
behouden zullen 4 (kadastrale) percelen ingericht worden 
met het inplanten van riet; hiertoe wordt samengewerkt 
met de firma Beijeman uit Nieuwkoop. De eerste percelen 
(Pousakkers) zijn ingeplant. De Rijk Leimuiden heeft 
daarvoor het perceel gedeeltelijk afgegraven en de 
beschoeiing verlaagd. De vrijkomende en verhandelbare 
grond is door De Rijk gekocht.

Beschoeiing
Als uitgangspunt zullen bijna alle percelen voor de 
compensatie voorzien worden van een nieuwe, lage, 
natuurlijke beschoeiing. In het najaar zullen de resterende 
percelen met bomen worden ingeplant en eind mei 2015 
zullen nog 2 percelen met riet ingeplant worden.

Door de CBI is een nieuw programma van eisen nagenoeg 
vastgesteld. Daarbij is in belangrijke mate gebruik 
gemaakt van de adviezen van Bart Hulsbos. Hij heeft zijn 
bedrijf, Hulsbos Waterbouw, verkocht en adviseert De 
Bovenlanden over de te realiseren waterwerken. 

Op basis van zijn adviezen is een vooroeverbescherming 
ontworpen die veel langer meegaat dan de tot nu toe 
gebruikte vooroeverbeschermingen.

Foto: Rietaanplant op de Pousakker, 6 juni 2014

Op de tekening (in het geel) percelen in het Westeinderplasgebied aangekocht 
t.b.v. Natuurcompensatie N-207
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Bij deze vooroevers (max. 10 cm boven het laagste 
waterpeil) is de bovenste plank van 4 cm dikke kunststof; 
deze plank is 40 cm breed. De benodigde palen (om de 
60 cm) staan permanent onder water. 

Achter deze beschoeiing wordt zgn. zanddicht 
weefseldoek aangebracht om uitspoeling van grond te 
voorkomen. Overigens worden de beschoeiingen langs 
de Westeinderdijksloot 40 cm hoog en traditioneel in 
hardhout uitgevoerd i.v.m. het drukke scheepvaartverkeer 
in deze sloot.

In totaal zal ruim 780 meter nieuwe beschoeiing 
aangebracht moeten worden.

OVER ONZE VOORZITTER

Hoewel zijn leven vele ups en downs heeft gekend heeft 
Nico Borgman (1931) zijn jeugdig enthousiasme nooit 
verloren. Naar aanleiding van zijn 65 jarig lidmaatschap 
van de PvdA sprak Leni Paul met Nico. 

Het hele interview vindt u terug op Aalsmeervandaag.nl. 
Het werd niet alleen een gesprek met veel terugkijken, 
maar ook van vooruitblikken. Je moet wakker en alert 
blijven, zou Borgmans lijfspreuk kunnen zijn.

Nico was nauw betrokken bij Oud Aalsmeer, waarvan hij 
15 jaar voorzitter was, en bij Stichting De Bovenlanden, 
die mede door zijn toedoen tot stand kwam en waarvan 
hij sinds 1994 voorzitter is.

Vroege vogels
Daarover vertelt hij: “Dat idee voor die stichting ontstond 
toen ik bij de Vara-uitzending ‘Vroege Vogels’ hoorde 
spreken over het behoud van bovenlanden in Mijdrecht en 
omgeving. Ik dacht, zoiets moet hier ook komen.”

De stichting is er gekomen en urenlang kan Borgman 
verhalen over de vele ontwikkelingen, waaronder de 
onderhandelingen met de provincie, de gemeente 
Amsterdam en particulieren van wie akkers werden 
aangekocht. 

De Bovenlanden staat onder leiding van de 83-jarige Nico 
Borgman nog steeds op de bres voor het behoud van het 
oorspronkelijke Aalsmeerse groengebied en akkers van de 
in aantal drastisch verminderde trekheesterkwekers.

Stichting Mainport en Groen

Op 27 juni 2014 is formeel de Stichting Mainport en Groen 
opgeheven. Dit is gebeurd tijdens de feestelijke opening 
van het Park Vijfhuizen, een van de laatste projecten 
van SMG. Bij deze gelegenheid was ook de Aalsmeerse 
stichting de Bovenlanden uitgenodigd als één van de 
relaties van SMG.

Mainport en Groen heeft in de periode van 1996 tot 2014 
projecten ondersteund die de ontwikkeling van groen- en 
recreatiegebieden in de regio Schiphol tot doelstelling 
hadden. De overheden hadden veel middelen over voor 
natuurontwikkeling ter compensatie van de aanleg van de 
vijfde baan. Hier heeft de Stichting de Bovenlanden goed 
gebruik van kunnen maken. 

In totaal heeft de Bovenlanden ongeveer 1,5 miljoen Euro 
ontvangen, dit is 40% van de totale investeringen die de 
Bovenlanden de afgelopen periode heeft gedaan in de 
ontwikkeling van de Aalsmeerse Bovenlanden.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst heeft de Bovenlanden 
zich gepresenteerd met een aantal posters die de 
specifieke projecten van de Bovenlanden weergeven. 
Hiernaast zijn heerlijk geurende seringenstuiken opgesteld 
die speciaal door de firma Heeren in bloei waren 
getrokken. Een uniek gebeuren dat door de aanwezigen 
zeer werd gewaardeerd.

Nico Borgman         Foto: Arjen Vos

SMG-voorzitter Jaap Bond omringd door bloeiende Aalsmeerse seringen.
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Wijziging in het dagelijks bestuur

Jos Brockhoff heeft onlangs besloten zijn functie als 
penningmeester neer te leggen. 

In de afgelopen jaren heeft Jos zich intensief bezig 
gehouden met het beheer en de inrichting van de diverse 
percelen. Conform daarover gemaakte afspraken met de 
provincie inzake de Natuurcompensatie N-207 wordt door 
de Bovenlanden momenteel 1,75 ha cultuurland omgezet 
in natuur. 

Het is de verwachting dat de vele werkzaamheden, die 
samenhangen met het beheer en de inrichting verder 
toenemen en de volledige beschikbare inzet van Jos 
zullen opeisen. Jos heeft daarom voorgesteld, als lid van 
het algemeen bestuur, zijn activiteiten binnen Stichting de 
Bovenlanden vanaf nu uitsluitend te richten op het beheer 
en de inrichting van de percelen van de stichting.

Door het dagelijks bestuur zal een nieuwe 
penningmeester gezocht worden; suggesties over 
geschikte kandidaten zijn van harte welkom. Vooralsnog 
zal Arie Buijs naast zijn werkzaamheden als secretaris de 
functie van penningmeester waarnemen.

Het dagelijks bestuur betreurt het besluit van Jos maar 
heeft begrip voor de keuze die hij heeft gemaakt en 
spreekt de wens uit dat hij nog lange tijd zijn bijdrage 
aan De Bovenlanden zal blijven geven.

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.

Natuur Reigersbos gered!

Een langlopend probleem met Het Hoogheemraadschap 
van Rijnland is naar ieders tevredenheid opgelost. 
 
In maart 2012 werd geconstateerd dat de baggerstort op 
sommige plaatsen in het Reigerbos te hoog was waardoor 
er sprake was van “demping”.

Het bestuur moest een schatting maken van het aantal te 
compenseren vierkante meters hetgeen door Rijnland aan 
de hand van luchtfoto’s zou worden nagerekend. Vanwege 
de zachte winter was dit echter onmogelijk omdat er 
weinig planten afstierven en de foto’s onvoldoende 
duidelijkheid gaven.

Na veelvuldig overleg heeft Rijnland zich onlangs akkoord 
verklaard met de compensatie van 1.810 m2 water dat 
ontstaat uit de verbreding van een aantal sloten en het 
gedeeltelijk afgraven van een onbruikbaar geworden 
perceel teelland.

Door de positieve inzet van beide partijen is de natuur 
die zich de afgelopen jaren in het Reigerbos heeft kunnen 
ontwikkelen gelukkig gered!

Colofon 

Uitgave : Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Oplage : 450 stuks

Redactie : Nico Borgman en anderen, bijdrage Leni Paul 

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

Wilt u onze digitale nieuwsbrieven ontvangen en zo nog snel-

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

via onze site en klik op: AANMELDEN


