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VAN DE VOORZITTER
Beste lezer,
Op 30 december is Nico Borgman, oprichter en eerste
voorzitter van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer, overleden.
Tot het moment van zijn heengaan, bleef zijn belangstelling
onverminderd groot. Indrukwekkend was het moment, waarop
de boot met aan boord zijn stoffelijk overschot het kantoor van de
stichting voorbij voer. Een passender afscheid dan nog eenmaal
door het gebied te varen, dat zo na aan zijn hart lag, was niet
denkbaar. Het huidige bestuur heeft het vaste voornemen de door
Nico ingezette lijn te blijven volgen en verder tot uitvoering te
brengen.

De botanische revolutie, Centraal Museum Utrecht

De expositie begint met het moment dat er op aarde alleen
nog maar natuur was en de eerste mensen zich aandienden.
Kunstenaars verbeelden de behoefte aan natuur van Adam en
Eva tot de moderne mens van nu op verschillende manieren. Van
Linnaeus tot volkstuin, van Suriname tot vluchtelingenkamp.
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer onderzoekt, samen
met de curator op wiens uitnodiging we in Utrecht waren,
de mogelijkheden voor een aansprekende expositie in ons
werkgebied. We houden u op de hoogte.

In het afgelopen jaar zijn twee bestuursleden teruggetreden.
In juli Ap Eigenhuis, secretaris, en per 31 december Arie Buijs,
penningmeester. Hun plaatsen zijn inmiddels ingenomen door
Elsbeth Huis en Ruud Kerkstra. Op de eerder ingeslagen weg van
professionaliseren en verjongen van het bestuur is daarmee weer
een volgende stap gezet. In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich
aan u voor.
De Bovenlanden van Aalsmeer, het werkgebied van de stichting
worden binnen de Metropool Regio Amsterdam gezien als de
meest kansrijke groen/blauwe ontwikkellocatie. Beleidsmakers
en door overheden ingeschakelde adviesbureaus produceren
in een snel tempo toekomstvisies. De direct betrokken partijen
worden daarin nauwelijks gekend. Voor de stichting een goede
reden om haar ideeën, afgestemd met trekheesterkwekers en
watersportsector, samen te vatten in een eigen visie. In dit
bulletin de tekst en een paar beelden. Over enig tijd staat het hele
stuk op de website.

VRIJWILLIGERSGROEP NATUURBEHEER
BOVENLANDEN AALSMEER
Ook natuur vraagt om onderhoud. Dit kan en moet voor een
deel gedaan worden door professionals, zoals bijvoorbeeld het
maaien van riet maar een deel van het werk kan ook gedaan
worden door vrijwilligers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
zagen en kappen van ongewenste boomsoorten, snoeien van
bijvoorbeeld slootkanten om doorvaart mogelijk te houden en
het afvoeren van gemaaid riet en gras. Voordat hiermee gestart
kan worden moeten er een aantal zaken geregeld worden die nog
wat tijd zullen kosten. Hierbij wordt Stichting De Bovenlanden
geadviseerd door Landschap Noord-Holland die veel ervaring heeft
in het werken met vrijwilligers.

Voor ons ligt een jaar vol nieuwe uitdagingen, we gaan die graag
aan en houden u van tijd tot tijd op de hoogte van hetgeen er
speelt.

Piet Harting

Voorlopig zijn als start 5 percelen geselecteerd waar gestart
zou kunnen worden met onderhoud door vrijwilligers. Per
locatie wordt een overzicht gemaakt van de uit te voeren
werkzaamheden en het jaargetijde waarin deze dan gedaan
moeten worden. Dit onderhoudswerk geeft vrijwilligers de
mogelijkheid om nader kennis te maken met De Bovenlanden,
soms wellicht ook met de wat minder bekende locaties.

CENTRAAL MUSEUM UTRECHT
Op zaterdag 12 maart jl. bezocht een delegatie van het bestuur
het Centraal Museum in Utrecht. Van een van de curatoren van de
expositie ‘De botanische revolutie’ kregen we een interessante
rondleiding. Het museum is gevestigd in een prachtig historisch
pand in het museumkwartier in het centrum van de stad. Alleen
daarom al een bezoek waard.

Voor aanmeldingen als vrijwilliger of vragen:
secretariaat@bovenlandenaalsmeer.nl
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Visie De Bovenlanden Aalsmeer
Visie op de toekomst van een uniek waterlandschap

De Bovenlanden van Aalsmeer,
een groen/blauwe oase in een verstedelijkende omgeving.
Eind 2021 is het Gebiedsconvenant Westeinderscheg ondertekend door de Provincie
Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Rijnland en de Gemeentes Aalsmeer,
Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en Uithoorn. De Westeinderscheg is
onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam en wordt daarbinnen gezien als de meest
kansrijke groen/blauwe ontwikkellocatie. Voor de uitvoering van het convenant is door
de provincie het Projectteam Westeinderscheg samengesteld.
De Bovenlanden van Aalsmeer vormen een groen/blauwe oase met een rijke
cultuurhistorie in een steeds verder verstedelijkende omgeving. De van oudsher daarin
aanwezige agrarische bedrijvigheid is grotendeels verdwenen. Leeggekomen percelen
kennen geen eenduidige hergebruik, waardoor verrommeling is ontstaan. Opslagloodsen
en kantoorkolossen zijn de randen van het gebied genaderd of daarin al doorgedrongen.
De klok voor behoud van een door de eeuwen gevormd uniek landschap staat op
twee voor twaalf. De hoogste tijd om in actie te komen, daarom heeft Stichting De
Bovenlanden gewerkt aan een nieuwe visie.

De visie
De nu voorliggende visie is in een eerdere fase ook gedeeld met andere betrokken partijen
in het gebied (trekheesterkwekers, watersportbranche en andere initiatiefnemers). Het
stuk is vooral bedoeld als onderlegger voor een toekomstige invulling van het gebied.
Daarin kunnen oude waarden en nieuw gebruik naast elkaar bestaan als aan de drie
navolgende pijlers wordt voldaan:
• Versterken en behouden van het in de loop der eeuwen ontstane landschapspatroon
• Versterken van de trekheestercultuur
• Versterken van de recreatieve waarde
Binnen deze drie pijlers streeft de stichting naar behoud van het unieke landschap en
de cultuurhistorische waarde van het gebied. Enerzijds is dit lokaal van belang om de
ontstaansgeschiedenis van Aalsmeer te borgen, anderzijds is het van belang voor de regio
om een groen/blauwe oase te behouden en te ontsluiten binnen een snel en in steeds
toenemende mate verstedelijkende omgeving.

Aandeel De Bovenlanden natuur
Huidig bezit natuurgronden van
De Bovenlanden Aalsmeer; duurzaam veilig gesteld voor behoud
van het unieke waterlandschap
Natuur

Rol Stichting De Bovenlanden Aalsmeer
‘Het beschermen en beheren het door de eeuwen gevormd cultuurlandschap
met inbegrip van het nog bestaande trekheesterareaal.’
Stichting De Bovenlanden heeft een aantal kernactiviteiten om haar doelstelling te
bereiken. Dit zijn:
1. Het strategisch verwerven van gronden in het doelgebied ten behoeve van de instandhouding van landschap en trekheesterareaal
2. Het verbeteren van de kwaliteit van het landschap door onderhoud aan oevers, het
realiseren van natuurvriendelijke oevers, het verbeteren van de waterkwaliteit, het
gebiedseigen inrichten van verworven gronden en het tot ontwikkeling brengen van
natuur
3. Het faciliteren van onderzoeken die leiden tot verduurzaming van de trekheestercultuur
4. Het herinrichten en ter beschikking stellen van teelakkers op zodanige wijze dat veranderende teeltmethodes toegepast kunnen worden, waaronder begrepen een heroriëntatie over de huurprijs
5. Het faciliteren van toeristisch/recreatieve en andere ontwikkelingen, mits die passen
binnen de uitgangspunten en doelstellingen van de Stichting De Bovenlanden

Uitnodiging 28 april
Graag nodigen wij u uit voor de presentatie van de visie van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer. De stichting is in 1994 opgericht voor
het behoud van dit unieke waterlandschap. Dit gebied maakt een elementair onderdeel uit van de “Westeinderscheg” waar inmiddels een
bestuurlijk convenant voor is gesloten
De Stichting heeft een visie op het gebied opgesteld en wil deze graag presenteren aan alle partijen die betrokken zijn in dit gebied. Naast
donateurs, leveranciers, bewoners zijn ook belanghebbenden voor deze avond uitgenodigd. Wij willen u graag kennis laten maken met het
nieuwe bestuur van de Stichting en de doorontwikkeling van de organisatie naar volwaardige (particuliere) terrein beherende organisatie.
Aan het eind van de avond willen wij graag, samen met een panel, met u in gesprek gaan over de uitdagingen in het gebied.
Graag vernemen wij of u komt. U kunt dit doorgeven via ons secretariaat, secretariaat@bovenlandenaalsmeer.nl.
We hopen u te ontmoeten op donderdag 28 april, om 20.00 uur bij de Watersport Vereniging Aalsmeer, Uiterweg 155.
Namens het bestuur van Stichting De Bovenlanden,

Piet Harting

NATUUREXCURSIES BASISSCHOOL
SAMEN EEN
In maart heeft Cees Tas een tweetal natuurexcursies verzorgt
voor groep 7 en 8 van basisschool Samen Een. Op het Praamplein
stapten de kinderen in de praam of in de boot. Het thema op
school was natuur, maar hoe werkt dit eigenlijk en waarom is
biodiversiteit zo belangrijk?
Op de Bloodshoofdakker was goed te zien hoe natuur ontstaat.
Cees legde uit dat wat er groeit en wat er leeft vooral afhankelijk is
van vocht, voedselrijkdom en zonlicht. In het bovenlanden gebied
is de grond donker en voedselrijk. Het zonlicht is heel bepalend
voor welke planten en dieren waar voorkomen. Schaduwrijke
plekken zijn weer anders dan warme zonnige plekken. Dit zorgt
voor veel diversiteit op één enkel perceel wat weer zorgt voor
biodiversiteit. Ieder dier of iedere plant stelt zijn eigen eisen aan
vocht, voedsel, veiligheid en voortplanting. Dit laatste is van
belang zodat dieren en planten elkaar kunnen vinden en kunnen
uitwisselen. Daarom maken we netwerken van verschillende
gebieden. In Aalsmeer heet dit netwerk de Groene As.

Piet Harting en Cees Tas op het Natuurbelevingspad op Topsvoort.

PROEF NATUURBELEVINGSPAD
TOPSVOORT
In februari van dit jaar heeft de firma Ben Sparnaaij Hoveniers
een proef gedaan met de aanleg van een natuurbelevingspad
op Topsvoort. In het moerasbos aan de oostzijde is ongeveer
50 meter pad aangelegd van gemaaid riet. Dit is uitgevoerd
vooruitlopend op de goedkeuring van de subsidieaanvraag voor
inrichting bij de Provincie Noord-Holland. Door een gedeelte
bij wijze van proef alvast aan te leggen is vooraf duidelijk of
het mogelijk is een dergelijk pad door het moerasbos aan de
buitenzijde van Topsvoort te realiseren. Daarnaast is het een
mooie bestemming voor een deel van het vrijkomende riet van
diverse percelen. De proef is geslaagd.

Natuurexcuries basisschool Samen Een

Hopelijk heeft de tocht een blijvende herinnering opgeleverd en
het besef dat we zuinig met onze leefomgeving moeten omgaan.

In de toekomst biedt een dergelijk pad een unieke kans voor
bijvoorbeeld voor kinderen of natuurliefhebbers om echt
moerasbos te ervaren.

Deze excursie past ook bij de fase waarin Stichting de Bovenlanden
zich bevindt. Het is van belang om niet alleen uit te dragen wat
we ontwikkelen, maar juist ook wat we al hebben. Het areaal is de
afgelopen jaren flink toegenomen waarvan de recent ingerichte
percelen van de Groene As fase 2 een flink deel uitmaken.

Wilt u onze digitale nieuwsbrieven ontvangen en zo nog
sneller op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Ga naar
onze site en klik op: AANMELDEN
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