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De nieuwe vorm, waarin de vaartocht van 17 jl. augustus was
gegoten, werd door het bestuur met enige zorg tegemoet gezien.
Ruim 60 donateurs durfden het aan! De enthousiaste reacties en
de belangstellende vragen van de aanwezigen hebben het bestuur
doen besluiten ook in 2019 weer op deze manier de vaartocht te
organiseren. Verder in dit bulletin kunt u het verslag van een van
deelnemers, Janna van Zon, lezen.

Geachte lezer,
Er ligt tussen het voorafgaande en het nu voor u liggende
Bovenlanden Bulletin een langere tijd dan u van ons gewend bent.
U vraagt zich wellicht af of met het vertrek van Nico Borgman alle
activiteiten van de stichting tot stilstand zijn gekomen. Ik kan u
geruststellen, het bestuur is actief op vele fronten.

Een overzicht van de activiteiten
Al voor het terugtreden van Nico Borgman werd gedacht over een
nieuwe organisatiestructuur voor de stichting. Inmiddels is die
tot stand gekomen. De statuten zijn gewijzigd, de leden van het
Algemeen Bestuur zijn teruggetreden.
Begin januari 2019 wordt de Raad van Toezicht geïnstalleerd. Het
nieuwe bestuur is inmiddels op volle sterkte en stelt zich verder in
dit bulletin aan u voor. In de volgende editie kunt u kennismaken
met de dan in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht.

Onlangs zijn B&W op bezoek geweest bij de stichting. In een
ontspannen sfeer, waarbij de gemeente haar uitgangspunten voor
de toekomst van het gebied deelde met de inspanningen die de
stichting zich getroost. Om het unieke karakter ervan ook voor
volgende generaties te behouden is afgesproken mogelijkheden
voor een nauwere samenwerking te onderzoeken.

De werkzaamheden Fase I Groene AS Aalsmeer naderen
hun voltooiing. In deze fase zijn ongeveer 2 ha teelland
getransformeerd naar natuur. Op 7 december wordt hieraan breed
aandacht besteed. De schetsen voor de herinrichting van Fase II
hebben inmiddels de tekentafel verlaten. In deze fase, het project
Farregat, worden nog eens 5 hectare omgezet naar natuur.

Volgend jaar hoopt de stichting haar 25-jarig jubileum te vieren.
Dankzij de niet aflatende inspanningen van haar voorgangers
kan dit bestuur met trots laten weten dat de stichting inmiddels
eigenaar is van ruim 40 hectare van het gebied. De komende jaren
hopen we door te groeien naar 60 à 70 hectare. Heeft u ideeën
voor de viering van het jubileum, laat ze ons weten!

Volgend jaar hopen we de uitvoering daarvan ter hand te nemen,
waarna we met de afronding van Fase III medio 2022 de gehele
Groene AS gerealiseerd hebben: Een aantal natuurclusters
met een totale oppervlakte van 12,5 hectare, verspreid door
het hele gebied. Totale kosten ongeveer € 2.5 miljoen. De
subsidieverstrekker is de provincie Noord-Holland.

Tenslotte verwijs ik u naar het bijgaande boekje, waarin u
uitvoerige informatie over de kort hier aangestipte onderwerpen
kunt vinden.

Met het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan we projecten
uitvoeren in het kader van KRW II. Deze projecten hebben ten
doel de ecologie en de waterkwaliteit van het gebied naar een
hoger plan te tillen. In eerste instantie een viertal projecten in het
eilandengebied tussen de Grote en de Kleine Poel. Daarna volgt
nog de aanleg van acht kilometer natuur vriendelijke oevers.
Rijnland investeert in totaal ruim € 4 miljoen. De start van deze
werkzaamheden vindt ook op 7 december plaats.

Piet Harting

Eveneens op die datum wordt het naambord van de Nico
Borgmanakker onthuld. De naam van de initiatiefnemer,
medeoprichter en eerste voorzitter van de stichting wordt
daarmee definitief aan het gebied verbonden.
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een fascinerend gezicht. Het gezelschap ziet de Jan Keessen-Bol
akker, en de van der Jagt akker, de Nico Borgman akker. Leert hoe
in de toekomst het riet wordt gemaaid. Hoe cultuurakkers worden
omgezet tot natuur. Er wordt gewezen op een omgewaaide boom,
in de wortels de verblijfplaats van de ijsvogel.

Uniek en historisch natuurgebied in Aalsmeer
Vrijdag 17 augustus organiseerde Stichting De Bovenlanden
voor de donateurs een boottocht langs een aantal gerealiseerde
projecten in het schitterende watergebied van Aalsmeer. Degenen
die zich afvragen of het wel zo nodig is dat een Stichting zonder
vaste inkomsten donateurs moet fêteren, zouden het antwoord
onmiddellijk weten wanneer zij waren meegevaren. Zonder
uitzondering zou er een volmondig ‘Ja’ klinken!
Vooraf aan de boottocht maakte Piet Harting - voorzitter van de
Stichting De Bovenlanden - duidelijk hoe belangrijk het werk van de
stichting is en hoe dit in de afgelopen jaren is geprofessionaliseerd.
Het gaat in deze dagen niet meer om het aankopen van een
ergens verloren akkertje. Het gaat nu om hele serieuze zaken en
toekomstgerichte ecologisch, duurzaam verantwoorde plannen.

Bezienswaardigheid

Ooit begon de stichting onder de bezielende leiding van Nico
Borgman met 0 hectare en 0 centen. Nu gaat het om 40 hectare
- hetgeen in de toekomst zal worden uitgebreid naar 55 tot 60
hectare - en zijn er een aantal miljoenen euro’s gemoeid met deze
projecten. Dat andere overheden steeds meer geïnteresseerd
raken in de geavanceerde en duurzame plannen en voorstellen van
de Bovenlanden wordt gezien als een groot pluspunt. Er wordt
geluisterd naar de expertise van Bart Hulsbos en Cees Tas, naar het
bestuur bestaande uit Arie Buijs, Hans Splinter, Ap Eigenhuis en
Piet Harting. Het besef dat het hier gaat om een uniek historisch
natuurgebied groeit en wordt door steeds meer instanties
gedragen.

Er gaat veel geld om bij het realiseren van alle projecten waar alle
Aalsmeerders van kunnen mee profiteren, maar zij niet alleen. De
Bovenlanden kunnen in de toekomst uitgroeien tot een bekende
en geliefde bezienswaardigheid. Dat dit nogal iets vraagt van het
huidige bestuur mag duidelijk zijn en dat de donateurs daarbij een
belangrijke rol kunnen spelen zal ook geen verrassing zijn. Voor
slechts 25 euro per jaar steunt u Stichting de Bovenlanden.

Historie, heden en toekomst
Gelukkig is er het hedendaags historisch besef dat toekomst gericht
is. Daarom is de stichting ook blij met de aandacht en medewerking
van jongeren. Bestuurslid Ap Eigenhuis verwoordt dat op deze
wijze: “Door de januaristorm is een schuilhut op een akker waar
Ilex geteeld wordt, omgewaaid en kapot geslagen. Deze wordt nu
herbouwd volgens tekeningen van een authentieke Aalsmeerse
schuilhut. Dat gebeurt samen met de kweker en een groepje
gemotiveerde jongeren van de Uiterweg, In november wordt de
fundering gelegd en in januari wordt de hut gebouwd. En dan
staat daar tot in lengte van jaren een schuilhut die door jongeren
gebouwd is.”

Janna van Zon
Aangezicht
Stichting de Bovenlanden is voor 10% eigenaar van het totale
Bovenlandengebied in Aalsmeer. De uitdaging is het karakter van
de Bovenlanden te behouden met een zo groot mogelijke variatie.
Het gaat om het realiseren van gevarieerd natuurgebied met
veel aandacht voor het water, beschoeiing en begroeiing. Naast
riet worden er ook elzen, berken, meidoorn, lijsterbes en lage
wilgensoorten geplant. Het moerasbos wordt het domicilie van
allerlei insecten, vogels, padden, kikkers, enz. Natuurlijk blijven de
seringen, de Ilex en Viburnum (sneeuwballen) akkers. Vier projecten
zijn er gepland met Hoogheemraadschap van Rijnland: Drie
vooroever projecten en één proeflocatie akker.
Tijdens de boottocht is het de jonge en bevlogen Cees Tas die de
toekomst op een beeldende wijze beschrijft. Ook kapitein Henk
van Leeuwen voorziet op eigen originele wijze zijn passagiers van
informatie. “Kijk”, en hij wijst op de schaatsenrijdertjes - door de
Belgen schrijvertjes genoemd - die over het water lopen. Het is

Tekening Aalsmeerse schuilhut (Jan Lunenburg)
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Slagvaardiger bestuur en organisatie

Piet Harting, voorzitter
Piet (1947) heeft het grootste deel van zijn werkzame leven tussen
de bloemen in Aalsmeer doorgebracht. Eerst als meewerkend
voorman op verschillende kwekerijen (seringen, prunus, anjers,
chrysanten) en later in diverse functies, zowel reorganiserend als
leidinggevend, bij verschillende bloemenexportbedrijven.

Na oprichting in 1994 is de bestuurlijke structuur onveranderd
gebleven. Een algemeen bestuur met 13 leden, waarvan 4 leden
het dagelijks bestuur vormden, heeft de stichting gebracht waar
zij nu is. De bestuursleden vertegenwoordigden de belangen van
verschillende groeperingen die bij de oprichting betrokken waren.

Naast deze bezigheden exploiteerde hij in zijn vrije tijd een
jachthaven met 180 lig- en bergplaatsen en bekleedde hij
verschillende bestuurlijke functies. Piet is mede initiatiefnemer
geweest van de fusie tussen de bejaardentehuizen Rustoord en
Seringenpark en de oprichting van het Zorgcentrum Aelsmeer
en was uit dien hoofde lid van de bouwcommissie. Vanaf 2008
tot 2018 is Piet voorzitter geweest van de Stichting Aalsmeer
Westeinder Promotie Met een enthousiaste groep mensen werd
de SWAP uitgebouwd tot een volwaardige gesprekspartner van
de gemeente Aalsmeer op het gebied van de watersport in het
bijzonder en toerisme in het algemeen. Hij vertegenwoordigde
zowel de SAWP als De Bovenlanden binnen het betuur van de
Stichting Transformatie Uiterweg en Westeinder in de procedure,
die heeft geleid tot de vaststelling van de Structuurvisie Uiterweg.

In juli jl. zijn de statuten van de stichting met algemene
instemming van het algemeen bestuur gewijzigd. Op 27 november
jl. is van de oud-bestuursleden afscheid genomen. Klaas Joren, die
vanaf de oprichting van de stichting bestuurslid geweest is, werd
benoemd tot erelid.

BESTUUR
Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden/vrijwilligers. Piet
Harting (voorzitter), Arie Buijs (secretaris) en Hans Splinter
(penningmeester) vervullen de statutair vereiste functies. Cor
Hermanns is bestuurslid voor technische zaken en Ap Eigenhuis is
vicevoorzitter. De bestuurders worden benoemd voor een periode
van vier jaar en treden af (en zijn mogelijk herkiesbaar) volgens een
vooraf vastgesteld rooster.

Toen Nico Borgman in 2017 vroeg hem op te volgen als voorzitter,
beëindigde Piet zijn activiteiten als voorzitter van de SWAP
om deze nieuwe uitdaging alle kans te geven. De tijd was rijp
om de Bovenlanden meer naar buiten te laten treden en de
opzet van de stichting te wijzigen naar een meer professionele
beheerorganisatie. Na het aantreden van Piet als voorzitter
is die ontwikkeling ingezet en inmiddels is de stichting een
volwaardige gesprekspartner voor provincie Noord-Holland,
Hoogheemraadschap van Rijnland, enz. Het is voor Piet een groot
voorrecht bij te dragen aan het werk voor een zo uniek gebied als
de Aalsmeerse bovenlanden. Hij ziet het als een verplichting het
gebied ongeschonden over te dragen aan volgende generaties.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van extern
overleg, het toezien op de voortgang van werkzaamheden,
aanspreken van bestuurders op gemaakte afspraken en het
aangaan van samenwerkingsverbanden. De nieuwe structuur
geeft de mogelijkheid om sneller te kunnen beslissen en handelen,
waarbij de voor het werk relevante verantwoordelijkheden logisch
over de bestuursleden verdeeld zijn.

RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht is een nieuw orgaan dat toezicht houdt op
het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
in de stichting. De raad van toezicht heeft een adviserende en
een controlerende taak. Ten minste tweemaal per jaar is er een
gemeenschappelijke vergadering ter bespreking van de algemene
lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. De
leden van de raad van toezicht zijn als vrijwilliger vanuit hun
maatschappelijke betrokkenheid lid van de raad van toezicht
en worden benoemd voor een periode van vier jaar. Dit nieuwe
orgaan zal begin 2019 in werking treden.

Arie Buijs, secretaris
Arie (1946) heeft als oud-directeur van Hermadix Coatings veel
ervaring op het gebied van administraties en internet vergaard.
Dat kwam hem goed van pas als secretaris van Stichting De
Bovenlanden. Deze functie nam hij begin 2009 op, nadat het
Bloemencorso Aalsmeer gestopt was. Bij het Bloemencorso was
Arie 10 jaar betrokken geweest als lid van het dagelijks bestuur. En
nu is hij dus al 10 jaar actief voor Stichting De Bovenlanden. Zowel
uit zijn vroegere werk als uit zijn vrijwilligersactiviteiten blijkt
dat Arie graag zijn steentje bijdraagt aan het wel en wee van de
Aalsmeerse samenleving.

PROFESSONALISERING
De stichting is bezig zich te ontwikkelen van een organisatie van
uitsluitend vrijwilligers naar een semi professionele organisatie op
het gebied van natuurbeheer en landschapsinrichting.

Als secretaris van Stichting De Bovenlanden zorgt hij er voor dat
alle correspondentie van de stichting centraal opgeslagen wordt
en bewaard blijven. Hij heeft er een hekel aan als een brief of een
mail van vijf jaar geleden niet teruggevonden kan worden.

Voor het onderhoud en de inrichting van percelen werkt de
stichting nauw samen met twee vaste adviseurs, Bart Hulsbos
en Cees Tas. Zij zorgen dat namens de stichting uit te voeren
werkzaamheden tegen concurrerende kosten aanbesteed worden
bij aannemers die in de markt opereren. Daarna houden zij
toezicht op een correcte uitvoering van overeengekomen werk.

Als geen ander is hij bovendien in staat om allerlei kaarten van
provincie, kadaster, e.d. te gebruiken voor het werk van de
stichting, ten behoeve van een goed beheer van de eigendommen
van de stichting. Dat is vooral belangrijk bij aankoop en
verhuur van percelen. En met zo’n 160 percelen in totaal is een
gestructureerde aanpak zeker vereist. Een uitdaging voor de
komende jaren ziet Arie in het digitaliseren van de belangrijkste
gegevens waar de stichting mee werkt.

VOORSTELRONDJE
We hebben verschillende verzoeken gekregen om wat meer te
vertellen over de achtergrond van de huidige vijf bestuursleden. We
laten ze hier de revue passeren:
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Hans Splinter, penningmeester

hij de technische zaken. Als medewerker van de gemeente
Aalsmeer in de jaren 80 kwam hij wel al regelmatig in het gebied
in verband met uit te voeren werken in opdracht van de gemeente.
Vooral de aanleg van de riolering langs de Uiterweg opende voor
hem de ogen wat voor een bijzonder gebied dat is.
Al vanaf de jaren zeventig kwam Cor als watersporter in het
gebied, maar hij had er toen weinig oog voor. Later gebeurde dat
veel meer, ook met zijn eigen kleine sloepje, maar veel meer door
zijn dochters die actief voor de zeilschool waren. Via de zeilschool
werd hij door de eigenaar van de Westeinder Rondvaart gevraagd
om af en toe te schipperen met gasten. Ook voor de rondvaart
vanuit Hotel Centennialin Aalsmeer- Oost werd hij gevraagd.
Dat betekent altijd varen met gasten en veel dingen vertellen
over zowel Oost als West. Zeker met Aalsmeerders aan boord
komt hij vaak nog weer nieuwe dingen te weten, die hij weer kan
doorgeven aan andere gasten.

Hans (1951) is als Kudelstaarter trots op de Aalsmeerse
bovenlanden. Vanaf het midden van de negentigerjaren is hij als
recreant het unieke gebied gaan waarderen, de akkers, natuur,
schitterende doorkijkjes en vooral de rust op zondagavonden.
Hans is bij de Bovenlanden betrokken geraakt door zijn
dienstverband bij Alfa Accountants en Adviseurs in Aalsmeer.
Vanaf de oprichting van Stichting De Bovenlanden zijn de
financiële jaarstukken samengesteld door Alfa Accountants.
Vanaf 2005 is hij als vrijwilliger de toenmalige penningmeester
van de Bovenlanden gaan assisteren met de verwerking van de
financiële administratie en opstelling van de jaarstukken, waarna
de samenstellingsverklaring door de accountant kon worden
afgegeven. Na zijn pensioen in 2013 werd Hans in 2015 gevraagd
om penningmeester te worden van Stichting De Bovenlanden
en deze functie heeft hij graag aanvaard. Zodoende kan hij zijn
steentje bijdragen aan de mooie en belangrijke taak van de
stichting om het pareltje van Aalsmeer in stand te houden en
verder te ontwikkelen.

Met zijn technische kennis op het gebied van weg- en waterbouw
hoopt Cor de komende periode een inbreng te hebben voor dit
bijzondere gebied onder de rook van Schiphol en Amsterdam.

Huidig bestuur

Hans werkt graag met zijn collega bestuursleden die ontzettend
veel energie in de stichting steken. De laatste jaren zijn de
ontwikkelingen versneld en er staat nog veel te gebeuren.
Naast zijn functie bij Stichting De Bovenlanden is Hans vanaf
de oprichting in 2000 ook bestuurslid van Stichting Veiling
Kudelstaart en sinds 2014 van de Ouderenvereniging AalsmeerKudelstaart (OVAK ).

Ap Eigenhuis, vicevoorzitter
Ap (1952) is sinds 2016 lid van het bestuur. Als vrijwilliger was hij al
actief in Aalsmeer (voorzitter Crown Theater, medeorganisator
Vuur en Licht op het Water, e.d.), maar de rol voor de Bovenlanden
aanvaardde hij graag erbij. Het beheren en in stand houden van
het prachtige bovenlandengebied gaat hem aan het hart en het
gaat echt ergens over. Het paste ook goed, na het stoppen met
werken in het internationale bedrijfsleven (Unilever). Inmiddels is
hij twee dagen per week met Stichting De Bovenlanden bezig.

Vlnr: Piet Harting, Arie Buijs, Hans Splinter, achter: Ap Eigenhuis, Cor Hermanns

Wilt u onze digitale nieuwsbrieven ontvangen en zo nog

Zijn eerste opgave betrof het vergroten van de naamsbekendheid
van de Bovenlanden. Er is genoeg te vertellen, maar dat moet
wel naar buiten gebracht worden. Regelmatig zijn er nu
nieuwsberichten in de plaatselijke pers over de Bovenlanden. Er
is een brochure over De Bovenlanden van Aalsmeer. En ook de
rubriek Bob in de Bovenlanden in de Nieuwe Meerbode levert
positieve respons op.

sneller op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld u
dan aan via onze site en klik op: AANMELDEN

Colofon

Daarnaast trekken Piet Harting en hij samen op bij gesprekken
met kwekers in het gebied en in het overleg met meerdere
externe partijen die voor de stichting steeds belangrijker worden.
Ap geniet er van om te zien dat met name de enorme kennis en
expertise in de stichting over het gebied, in korte tijd heeft geleid
tot erkenning van het groeiende belang van de stichting. Die
ontwikkeling gaat zeker nog verder.

Uitgave

: Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Oplage

: 450 stuks

Redactie

: Piet Harting en Ap Eigenhuis

Vormgeving : Arie Buijs

Cor Hermanns, bestuurslid technische zaken
Cor (1950) voelt zich als buitenstaander van de Bovenlanden
vereerd, dat aan hem gedacht werd om een functie in het bestuur
van de Stichting te vervullen. Sinds oktober van dit jaar behartigt
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Foto’s

: Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Postadres

: Postbus 356, 1430 AJ Aalsmeer

Kantoor

: Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72, Aalsmeer

Telefoon

: 06-51082342

E-mail

: info@bovenlanden.nl

Internet

: www.bovenlanden.nl

IBAN

: NL34 RABO 0300 1504 23

