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Bestuur en organisatie
In 2019 telde het bestuur vijf leden: Piet Harting als voorzitter, Arie Buijs als secretaris, Hans Splinter
als penningmeester en Cor Hermanns en Ap Eigenhuis. Het bestuur vergaderde in de regel iedere
maandagochtend van 10 tot 12 uur.
Door een statutenwijziging in 2018 werd het mogelijk een Raad van Toezicht te benoemen. Een
kennismaking van Raad van Toezicht en bestuur vond plaats in januari en de eerste formele
vergadering in mei. Aan het eind van het jaar bestond de raad uit Sander van Voorn
(Programmamanager Duurzaamheid bij de Gemeente Almere), Carlo Renne (Registeraccountant bij
Deloitte) en Menno Kramer (Kramer Seringen).
Aan het begin van het jaar werd het Projectbureau in het leven geroepen en werden de taken en
verantwoordelijkheden van dit bureau verduidelijkt en vastgelegd. Dit was nodig in verband met een
veelheid van projecten die uitgewerkt moesten gaan worden. Twee adviseurs werden geselecteerd
om op uur basis werkzaamheden te verrichten voor de stichting: Bart Hulsbos voor waterbouw en techniek en Cees Tas voor biologische en landschappelijke aangelegenheden. Het projectbureau
kreeg tevens de opdracht om jaarlijks een Beheer- en onderhoudsbegroting voorbereiden voor het
bestuur. Het Projectbureau vergaderde iedere twee weken.
In het voorjaar stelde het bestuur een beleidsdocument op met de titel Een toekomst met lange
lijnen en dwarsverbindingen. Dit document werd gebruikt om de provincie Noord-Holland, gemeente
Aalsmeer en andere partijen te informeren over de visie van de stichting op de belangrijkste
ontwikkelingen in het gebied en over de rol welke de stichting daarbij wil spelen.

Aankopen
In 2019 werden enkele kleinere percelen verworven. De meeste aandacht ging uit naar de
mogelijkheid om ‘Topsvoort’ aan te kopen. De eigenaren/kwekers hadden aangekondigd te stoppen
met het kweken van seringen op de Topsvoort akkers (inclusief omringend bos 2,5 hectare) en deze
te koop aan te bieden op de open markt. De stichting heeft na veelvuldige gesprekken en
onderhandelingen met meerdere betrokken partijen, begin december een koopovereenkomst
afgesloten. Met de provincie Noord-Holland werd parallel overlegd over de te verwachten dekking
van een deel van de kosten van aankoop. Door deze aankoop aan het einde van 2019 is de stichting
eigenaar geworden van een iconisch en cultuurhistorisch belangrijk deel van het
Westeinderplassengebied.

Projecten
De stichting is al eerder door de provincie Noord-Holland aangewezen als ‘trekker’ voor
verwezenlijking van de Groene AS Aalsmeer. De Groene AS is een ecologische en recreatieve zone
aan de zuid- en westkant van Amsterdam, welke de veenweidegebieden van Amstelland met die van
Spaarnewoude verbindt en loopt tot aan de Westeinderplassen. Er is een structurele samenwerking
tussen de provincie Noord-Holland en onze stichting om dit proces in goede banen te leiden. De
projecten behelzen het inrichten als natuur van teelakkers van gestopte trekheesterkweker. De
werkzaamheden zijn ingedeeld in fasen en in 2019 werden de werkzaamheden aan fase I op de
financiële afwikkeling na afgerond. Parallel werden plannen voor fase II (13 percelen) ontwikkeld en
afgestemd met belanghebbenden. Een samenhangend voorstel voor de subsidieaanvraag bij de
provincie Noord-Holland werd in voorbereiding genomen en met de provincie afgestemd. Tevens
werd voor het gebied in de bovenlanden in Aalsmeer Oost onder regie van de stichting samen met de
gemeente Aalsmeer, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland een
samenhangend ontwerp voor een inrichtingsplan voor dat gebied opgesteld (fase III met 9 percelen).
Met Hoogheemraadschap Rijnland werd aan het begin van het jaar een selectie gemaakt van
Bovenlanden percelen waar Rijnland conform de Kader Richtlijn Water II goede mogelijkheden zag
voor projecten op het gebied van verbetering van de waterkwaliteit en vooral voor de aanleg van
natuurvriendelijke oevers. Gezamenlijk werd een keuze gemaakt welke vier projecten in eerste
instantie gerealiseerd zouden worden. Een samenwerkingsovereenkomst werd eind 2018
afgesproken tussen Rijnland en de stichting om regels vast te leggen voor de subsidiering door
Rijnland van de projecten en de wijze van uitvoeren van de projectwerkzaamheden door de stichting.
In de zomer werd een aanvang gemaakt met het eerste project bij de zogenaamde Zwetzudde. Hier
werd een nieuwe manier van beschoeien uitgeprobeerd en goedgekeurd. In de tweede helft van het
jaar werden projecten bij ’t Eendengat en aan weerszijden van de Grote Brug uitgevoerd.

Extern overleg
In januari nemen twee bestuursleden deel aan het zogenaamde Gebiedsatelier Metropoolregio
Amsterdam. De Westeinderscheg is één van de negen ‘scheggen’ in het kader van de ontwikkelingen
vanuit de Metropoolregio. De Westeinderscheg werd aangemerkt als de meest kansrijke scheg om
als groengebied binnen de MRA ontwikkeld te worden. Besloten werd om het tweede gebiedsatelier
eind februari in Aalsmeer te houden. De stichting was gastheer voor zo’n 25 deelnemers, waarvan de

meesten voor het eerst kennismaakten met het Westeinderplassengebied. Vervolgcontacten werden
aangeknoopt om ervoor te zorgen dat de belangen van het bovenlandengebied in Aalsmeer goed
vertegenwoordigd worden en de Westeinderscheg goed op de agenda gezet wordt. Een boottocht
voor belangstellende MRA-vertegenwoordigers op de Westeinderplassen wordt georganiseerd. In
juni werd deelgenomen aan de MRA-workshop Intens Landschap.
Onder regie van de gemeente Aalsmeer nam de stichting deel aan een aantal workshops om de
toekomst van het gebied van de Oosteinderweg duidelijk te krijgen. De resulterende ideeën werden
verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan voor het gebied van de Oosteinderweg. De stichting
diende een zienswijze in n.a.v. het ontwerpbestemmingsplan Oosteinderweg 2020.
Met wethouder Wilma Alink vond in het voorjaar overleg plaats om te verkennen welke
onderwerpen gezamenlijk aangepakt zouden kunnen worden. In het najaar legde het College van
Burgemeester en Wethouders een werkbezoek af bij de stichting. Het bestuur van de stichting werd
gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een integrale visie voor het gehele
bovenlandengebied in Aalsmeer.

Overig
Besloten werd het 25-jarig bestaan van de stichting niet grootscheeps te vieren. In plaats daarvan
werd een campagne bedacht om geldmiddelen in te zamelen voor de bouw van een eigen
bovenlandenboot. Een comité van aanbeveling werd ingesteld en samen met dit comité werd een
plan gemaakt voor het werven van giften door bedrijven in de water(sport)sector en particulieren.
Een begin werd gemaakt met de uitvoering van dit plan.
Met de donateurs werd de jaarlijkse boottocht in augustus gehouden, waarvoor ruim 60 van de 350
donateurs zich aangemeld hadden. De donateurs ontvingen 3 edities van de nieuwsbrief van de
stichting (per post en digitaal).
Met een groepje vrijwilligers en met financiële steun van het BPD Cultuurfonds werd in het voorjaar
een authentieke Aalsmeerse schuilhut gebouwd op één van de teelakkers. Zo’n hut is een symbool
van de Aalsmeerse trekheestercultuur.
Over meerdere onderwerpen werd een persbericht uitgegeven waardoor met name in de Nieuwe
Meerbode en Aalsmeer Vandaag ruimschoots publiciteit aan de stichting gegeven werd. Op de
website werd regelmatig nieuws gecommuniceerd via de Facebookpagina.
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