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Statutenwijziging 

Op 23 maart 2020 werden gewijzigde statuten voor Stichting De Bovenlanden Aalsmeer vastgesteld. 

De samenstelling van het bestuur werd gewijzigd: het aantal bestuurders werd vastgesteld op ten 

minste drie en ten hoogste zeven. Tevens werd de bepaling opgenomen dat het bestuur aan één of 

meer bestuurders een jaarlijks vast te stellen beloning kan toekennen.  

Aansluitend op de statutenwijziging heeft het bestuur nadere regels bepaald voor het 

beloningsbeleid voor Stichting De Bovenlanden Aalsmeer. De kern van het beleid is dat vergoedingen 

voor bestuursleden zijn gerelateerd aan concrete projecten voor provincie, Rijnland en eventueel 

andere partners, en een weerspiegeling vormen van de bovenmatige inspanningen welke 

bestuursleden leveren om projecten te realiseren. Om voldoende dekking voor de algemene kosten 

van de stichting te houden, zijn de vergoedingen aan een maximum percentage van de aanneemsom 

van een project gekoppeld. Overigens zijn in het jaar 2020 nog geen projectvergoedingen toegekend 

of uitbetaald. 

Bestuur en organisatie 

In 2020 telde het bestuur vanaf juli zes leden: Piet Harting als voorzitter, Arie Buijs als 

penningmeester, Ap Eigenhuis als secretaris, Cor Hermanns als bestuurslid Projectbureau en 

Onderhoud en Karin Eveleens en Rik Rolleman als algemeen bestuursleden. Hans Splinter trad af als 

bestuurslid. Het algemeen bestuur vergaderde iedere vier weken op maandagochtend. 

Op alle andere maandagochtenden vond overleg plaats van voorzitter, penningmeester, secretaris en 

het bestuurslid Projectbureau en Onderhoud, om lopende zaken te bespreken en waar mogelijk af te 

handelen. Tevens werd dit overleg gebruikt om de agenda van algemeen bestuursvergaderingen 

voor te bereiden en follow up te doen t.a.v. gemaakte afspraken in bestuursvergaderingen.  



Aan het eind van het jaar bestond de Raad van Toezicht uit Sander van Voorn (Programmamanager 

Duurzaamheid bij de Gemeente Almere), Carlo Renne (Registeraccountant bij Deloitte), Esther 

Gouwerok (Shipyard Gouwerok) en Menno Kramer (Kramer Seringen). Raad van Toezicht en 

Algemeen Bestuur kwamen op 12 maart en 3 november bijeen voor een gezamenlijke vergadering.  

Sinds de herfst van 2020 vinden alle vergaderingen ten gevolge van de Corona maatregelen online 

plaats m.b.v. een Zoom verbinding. 

Het in 2019 in het leven geroepen Projectbureau heeft een druk jaar 2020 gehad en plannen 

voorbereid voor de herinrichting van ruim 20 percelen grond in het bovenlandengebied. Het 

Projectbureau kreeg tevens de opdracht om jaarlijks een Beheer- en onderhoudsbegroting voor te 

bereiden voor het bestuur. Het Projectbureau vergaderde iedere twee weken. De twee adviseurs die 

op uur basis werkzaamheden verrichten voor de stichting (Bart Hulsbos voor waterbouw en -techniek 

en Cees Tas voor biologische en landschappelijke aangelegenheden) zetten hun werkzaamheden 

voort. 

Aankopen 

In 2020 werden enkele percelen verworven en werd het eigendom van de Topsvoort teelakkers 

(inclusief omringend bos 2,5 hectare) bij de notaris afgerond. Topsvoort is een iconisch en 

cultuurhistorisch belangrijk onderdeel van het Westeinderplassengebied. Omwonenden werden aan 

de hand van schetsen geïnformeerd over de eerste ideeën voor herinrichting.  

Met de provincie Noord-Holland werden gesprekken aangeknoopt in het kader van de aan te leggen 

fiets(onder)doorgang onder de Aalsmeerderbrug en de noodzakelijke watercompensatie vanwege dit 

project. Onze stichting heeft de hiervoor benodigde m2 water aangeboden aan de provincie. Dit 

heeft geleid tot een door de provincie aan de stichting betaald compensatiebedrag.  

Projecten 

De stichting is door de provincie Noord-Holland aangewezen tot trekker, uitvoerder en beheerder 

van de inrichting van 17 hectare 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. De 

projecten behelzen het inrichten tot natuur van teelakkers van gestopte trekheesterkwekers. 

Subsidieaanvragen zijn in voorbereiding, dan wel ingediend bij de provincie Noord-Holland en het 

Hoogheemraadschap Rijnland. De werkzaamheden zijn ingedeeld in fasen en in 2020 werden 

herinrichtingsplannen voor fase II (13 percelen) ontwikkeld en afgestemd met belanghebbenden. 

Voorbereidingen voor het gebied in de bovenlanden in Aalsmeer Oost werden voortgezet, onder 

regie van de stichting samen met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van 

Rijnland (fase III met 9 percelen). Voor de percelen waar Rijnland conform de Kader Richtlijn Water II 

goede mogelijkheden ziet voor projecten op het gebied van verbetering van de waterkwaliteit en 

vooral voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, werden deze werkzaamheden geïntegreerd in 

de voorbereiding van herinrichtingsplannen voor Groene AS Fase II (Westeinder), III (Farregat) en IV 

(Topsvoort). Dit zorgt voor een efficiënte aanpak van de projecten. Om dit proces in goede banen te 

leiden, werd een tweede samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Rijnland en de stichting. 

Deze overeenkomst bevat concrete regels voor de subsidiering door Rijnland van de projecten en de 

wijze van uitvoeren van de projectwerkzaamheden door de stichting. Op basis van de eerste 

afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Rijnland en de stichting werden in de loop van 2020 

vier projecten uitgevoerd in het Westeinderplassen gebied voor oeverversterking en aanleg van 

natuurvriendelijke oevers. In één van de projecten werd in samenwerking met Rijnland een 

innovatieve manier van het aanleggen van oeverbescherming gerealiseerd.  



Extern overleg 

De Westeinderscheg is één van de negen ‘scheggen’ in het kader van de ontwikkelingen vanuit de 

Metropoolregio Amsterdam. De Westeinderscheg werd aangemerkt als de meest kansrijke scheg om 

als groengebied binnen de MRA ontwikkeld te worden. Gedeputeerde Esther Rommel van de 

provincie N-H zei hierover: “Westeinderscheg groene long voor Metropoolregio Amsterdam.” Op 

verzoek van de provincie hebben we meegewerkt aan de productie van een flyer over de 

Westeinderscheg.  

De provincie Noord-Holland heeft een Regiebureau in het leven geroepen om haar ambities op het 

gebied van het ‘maken’ van extra natuur te organiseren. Onze stichting heeft contacten aangeknoopt 

met de personen die betrokken zijn bij afronding van het NNN en andere projecten in het kader van 

de Metropoolregio Amsterdam. We hebben voorbereidingen getroffen om delen van het 

bovenlandengebied toe te voegen aan de bestaande Groene AS activiteiten om teelland om te 

vormen tot natuur.  

Overig 

Vorig jaar werd het 25-jarig bestaan van de stichting niet grootscheeps gevierd. 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, totdat Corona roet in het eten gooide. 

Dankzij een aanzienlijk legaat en extra donaties van de donateurs waren we toch in staat om de 

gewenste boot te bouwen. Een authentiek ontwerp van een Aalsmeerse grundel werd gebruikt om 

een aluminium boot met elektromotor te bouwen. In de eerste week van september werd de 

bovenlandenboot te water gelaten. Sindsdien wordt de boot frequent gebruikt om de voortgang van 

projecten in het gebied te bezien.  

Met de donateurs wordt de jaarlijkse vaartocht in augustus gehouden om nieuwe projecten in het 

gebied per boot te bekijken en de onderlinge band in stand te houden. Door Corona was het niet 

mogelijk om dit in 2020 te organiseren.  

Met een groepje vrijwilligers en met financiële steun van het BPD Cultuurfonds en P.W. Janssen's 

Friesche Stichting werd in het voorjaar een tweede 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. De column 

Bob in de Bovenlanden kan zich in een toenemende populariteit verheugen. Op de website werd 

regelmatig nieuws gecommuniceerd via de Facebook-pagina. 
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