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Vanaf nu kunt u “sneller” naar onze website met het adres 
www.bovenlanden.nl
Daar vindt u veel informatie over het gebied dat u en ons 
aan het hart gaat.

Aankopen

Tijdens de afgelopen maanden hebben we een aantal 
onderhandelingen inzake de aankoop van zowel natuur- 
als cultuurpercelen positief kunnen afsluiten, positief 
onder voorbehoud van de uitwerking van de nieuwe 
provinciale subsidieregelingen. 

Tot de aankopen behoort ook een tweetal recreatie-
percelen. Opmerkelijk is dat in deze sector de prijzen 
dalen. Nog maar kort geleden was het voor de 
Bovenlanden niet mogelijk de vraagprijzen gefinancierd 
te krijgen. De nu aangekochte akkers vallen binnen de 
als ‘stapstenen’ in de Groene AS Aalsmeer opgenomen 
gebieden. De inrichting tot natuurterrein is niet zo 
ingewikkeld en volgt in een later stadium.

Met de aankoop van vijf cultuurakkers, momenteel in 
gebruik voor de teelt van seringen en sneeuwballen, 
kunnen we ons pachtareaal versterken. Twee vorig jaar 
aangekochte akkers, Verbruggen en Vincent, zijn inmiddels 
verhuurd aan een enthousiaste nieuwe kweker Mike 
Roukema. 

Erg ingenomen zijn we met de verwerving van de 
rietkragen aan weerszijden van de Grote Brug. 
Waardevolle aankopen, temeer daar zij direct aansluiten 
bij percelen bos, die we eerder hebben gekocht, 
waaronder de Heerlijkheid. De Bovenlanden heeft van dat 
gebied nu 80% in eigendom.

Van de Voorzitter 

Ten gevolge van de opheffing van de Stichting 
Mainport en Groen (SMG), jarenlang een gulle 
subsidieverstrekker, en het niet tijdig beschikbaar 
komen van provinciale subsidies in het kader van de 
Groene AS Aalsmeer, dreigde er een stagnatie in ons 
aankoopbeleid.

Inmiddels ziet het er naar uit dat we vanaf heden 
weer onze planning normaal kunnen uitvoeren. Dit 
betekent dat we jaarlijks ongeveer 2,5 ha kunnen 
verwerven. 

Alle aankopen vinden plaats in het kader van het 
uitvoeringsprogramma Groene As Aalsmeer.

Daarnaast willen we ook graag 10 ha. teelakkers 
aankopen ter bescherming van het culturele erfgoed. 

Het verkrijgen van financiering daarvoor is één van 
onze goede voornemens voor 2015.

Het bestuur van De Bovenlanden wenst u een goed 
en gezond Nieuwjaar.

Nico Borgman

Bovenlanden Bulletin
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Het totaal van de aankopen beloopt ruim twee 
hectare, Over de aankopen werd en wordt nog overleg 
gevoerd met de provincie. Ruim een jaar geleden is 
ons aankoopplan voor de komende jaren goedgekeurd 
en daarbij is toen € 2.500.000 gereserveerd voor de 
uitvoering ervan. 

Sinds kort is er duidelijkheid ontstaan over de uitwerking 
van de nieuwe subsidieregeling. Daardoor kunnen we 
inhaken op de actualiteit en voortvarend aan de slag 
gaan met de afronding van de Groene AS Aalsmeer.

Start onderhoud nieuw rietland

Onder het genot van koffie, warme chocolademelk en 
gevulde koeken zijn een aantal vrijwilligers in december 
jl. gestart met het onderhoud van nieuw rietland.

In de zomer van 2014 heeft Stichting de Bovenlanden 
Aalsmeer een nieuw rietland aangelegd. Deze akker, 
de Pousakker, ligt achter de Oosteinderweg vlak bij 
Scheepswerf de Vries. 

De voormalige seringenakker is grotendeels afgegraven en 
ingeplant met riet. Helaas is een grote hoeveelheid jonge 
wilgenboompjes gaan groeien tussen het jonge riet. Het 
is belangrijk de groei van wilgen tegen te gaan om het 
verbossen van het rietland te voorkomen. Het werk is nog 
niet klaar, maar er is een mooi begin gemaakt.

Het rietland is aangelegd als natuurcompensatie voor 
het verbreden van de provinciale weg N-207 tussen 
Leimuiden en Nieuw-Vennep. In totaal wordt er 1,7 
ha. natuur aangelegd voor de provincie. Stichting de 
Bovenlanden probeert zoveel mogelijk rekening te houden 
met het karakter van het landschap door afwisselend te 
kiezen voor de aanleg van nieuw moerasbos of rietland. 
Dit laatste om het open karakter van het landschap te 
bewaren en voor extra diversiteit in natuur. 

De werkzaamheden zijn dit voorjaar gestart met een 
boomplantdag. Vrijwilligers hebben een moerasbos 
aangeplant op een akker in het Molmpoeltje. Komende 
winter worden er op de Westeinder nog verschillende 
percelen ingericht. Als afsluiting van het project vindt 
er op zaterdag 28 maart a.s. een nieuwe boomplantdag 
plaats. Zo wordt Aalsmeer weer een mooi stuk natuur 
rijker. 

Een botanisch pareltje in de 
Westeinderplassen  
door Hans Wondergem (Ecoloog bij Staatsbosbeheer)

In de Westeinderplassen ligt ter hoogte van Rijsenhout 
een bijzonder eilandje in beheer bij Staatsbosbeheer. Hier 
komen een aantal plantensoorten voor die uniek zijn voor 
het laagveen van West Nederland.

De Westeinderplassen zijn ontstaan door vervening 
van het oorspronkelijke laagveencomplex in de 13e 
eeuw. De eilandjes aan de westzijde vormen restanten 
van het oorspronkelijke veenpakket wat grotendeels is 
weggegraven en weggeslagen door de golven van het 
open water. Eén van deze eilandjes is de Rijsen. 

Door het zure karakter van de bodem is hier een speciale 
plantengroei mogelijk. Aanvankelijk zullen de landjes in 
beheer zijn geweest, waarbij riet werd gesneden. In het 
centrale deel ontstond vermoedelijk een veenmosrietland 
wat zich uiteindelijk ontwikkelde naar een moerasheide. 
Wanneer rietland niet wordt gemaaid zal het bos worden. 
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Als de omstandigheden zuurder zijn zoals in de Rijsen 
zullen zich eerder zachte berk dan zwarte els of grauwe 
wilg vestigen. Het grootste deel van het gebied is 
uiteindelijk bos geworden. Het centrale deel bestaat uit 
berkenbroekbos, maar in het Oostelijke deel komt nog 
moerasheide voor.  De randen en het zuidelijke deel 
bestaan uit het niet zure voedselrijkere elzenbroek. 
In het berkenbroek groeit rode bosbes (Vossebes) samen 
met grote veenbes, koningsvaren, moerasvaren, gewoon 
en fraai veenmos. 

Het voorkomen van rode bosbes is zeer uitzonderlijk in 
West Nederland. De hogere, droge zandgronden in oost 
Nederland vormen het belangrijkste verspreidingsgebied 
van deze soort die daar algemeen is in heiden en bossen. 
Daarnaast is deze soort karakteristiek voor berkenbroek 
op hoogveen in Oost-Nederland. De bessen van de 
rode bosbes worden verspreid door vogels, maar deze 
kiemen lang niet overal. De zure omstandigheden van 
het veenmos-berkenbroek in de Rijsen maken echter het 
gebied geschikt voor de rode bosbes.

De moerasheide bestaat voornamelijk uit veenbes. Hier 
groeien grote veenbes en kleine veenbes samen met 
veenpluis, riet en oeverzegge. De vegetatie bestaat voor 
een belangrijk deel uit veenmossen het betreft gewoon, 
fraai en slank veenmos, daarnaast komt roodviltmos 
en gewoon haarmos voor. Kleine veenbes is ook een 
bijzondere soort die maar zeer beperkt in het laagveen 
van West-Nederland voorkomt. Een groot probleem bij 
het beheer van het bijzondere bos en de moerasheide 

vormt de aanwezigheid van appelbes. Deze exoot komt 
oorspronkelijk uit Noord-Amerika en wordt ook wel 
“moeraspest” genoemd. De soort vormt aaneengesloten 
dichte struwelen die de andere planten wegconcurreren 
en daardoor ontstaan soortenarme vegetaties. Regelmatig 
dient het appelbes struweel te worden verwijderd. 

Bloeiende Ledenbank actie. 
Samen bereik je meer dan alleen. Dat is het idee achter 
de Rabobank. Samenwerken in de dienstverlening aan 
hun klanten. Dat doen zij ook in hun verbondenheid met 
de samenleving. Zo voegen ze elk jaar een deel van de 
winst, het zogenaamde coöperatief dividend, toe aan het 
Rabobank Regio Schiphol Coöperatiefonds. De middelen 
uit dit fonds zijn speciaal bedoeld om ideeën in de regio 
te steunen, ideeën die echt iets betekenen voor de 
samenleving, die helpen onze lokale omgeving beter of 
mooier te maken.

Ieder jaar heeft de Rabobank nog een extra actie om 
conform het coöperatieve gedachtengoed een deel van 
de winst te gebruiken om initiatieven te ondersteunen 
waar de lokale samenleving van profiteert: de Bloeiende 
Ledenbank actie.

Tijdens de Ledenavond in Aalsmeer op 30 oktober 2014 
ontvingen de genomineerde verenigingen en stichtingen 
in de Bloeiende Ledenbank actie een cheque uit handen 
van de directie van Rabobank Regio Schiphol. Stichting de 
Bovenlanden kreeg een donatie van € 1.845 overhandigd. 
Daarvoor bedanken we iedereen die zijn of haar stem op 
ons uitbracht.

Moerasvaren (Thelyptheris palustre) Foto (H.E.Wondergem)

Veenmos-Berkenbroekbos (Foto: H.E.Wondergem)
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Voortgang werkzaamheden Natuur-
compensatie N-207

In november werd met het werk begonnen nadat de 
gunningen door de Provincie Noord-Holland waren 
geaccordeerd. Firma de Rijk uit Leimuiden verbreedde de 
sloot naast de Blootshoofdakker (H-412 en H-413) tot 6 
meter. 

Totaal werd rondom deze lange akker 160 meter nieuwe 
lage beschoeiing gerealiseerd. Deze lage beschoeiing 
werd uitgevoerd met een kunststofplank aan de 
bovenkant waardoor de levensduur aanzienlijk wordt 
verlengd. In januari wordt de akker afgegraven en 
zal eind mei met riet ingeplant worden door de firma 
Beijeman uit Nieuwkoop. 

Het naast de Blootshoofdakker gelegen voormalige 
recreatie-perceel (H-414) is geheel opgeschoond 
en daardoor onherkenbaar geworden. Langs de 
Westeinderdijksloot is een nieuwe hoge, hardhouten 
beschoeiing geplaatst. Dit in verband met de drukke 
doorvaart aldaar. Deze akker zal, als het weer het 
toelaat, in januari ingeplant worden met bomen. 

De Groot Waterbouw heeft inmiddels de werkzaamheden 
aan het perceel H-342 afgerond. Dit perceel zal op 
de boomplantdag op 28 maart ingeplant worden. 
Binnenkort zal De Groot het perceel H-3482 aan 
de Westeinderdijksloot voorzien van een nieuwe 
beschoeiing; dit perceel wordt ook met bomen ingeplant.

De laatste drie percelen E-1504, E-1505 en E-1496 
bevinden zich in De Rijsen. Firma de Groot zal hier 
ongeveer 300 meter nieuwe, lage beschoeiing realiseren 
en ook hier zullen de akkers worden ingeplant met 
bomen.

Op bovenstaande plattegrond is een overzicht van de 
ligging van de percelen gegeven. De foto hieronder is van 
perceel H-414.

Colofon 
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