
Landschapsbehoud  en  Natuurbeheer 

www.debovenlanden.nl 

 

Pieter Joostenlaan 3, 3648 XR  Wilnis                                        06 22 432 548 / 0297 28 86 39                                                    e-mail:  info@debovenlanden.nl 

Rabobank Mijdrecht NL74 RABO 0369 6149 92                                                                                                           Kamer van Koophandel Utrecht nr. S.181.744 

Gegevens Stichting  
 

Naam:   Stichting De Bovenlanden 

Fiscaal Nr (RSIN):  802666565     

  

Contact: 

Secretariaat Stichting De Bovenlanden 

Pieter Joostenlaan 3, 3648 XR te Wilnis 

Stichtingdebovenlanden@gmail.com 

    

Bestuur: 

Matthijs Dull  voorzitter 

Hester Jellema  secretaris 

Mike Slagboom penningmeester 

Bestuursleden:  Otto van Asselen; Tjebbe de Boer 

Overige:   Jan van der Meij, gebiedsmanager 

 

Commissie Flora / Fauna (oa inventarisaties) 

Otto van Asselen; Jan du Pont; Anja de Kruijf; Tjebbe de Boer 

 

Commissie Hengelsport 

Cees de Vries; Anja de Kruijf 

 

Visie 

Het veenweidelandschap tussen de dorpen Abcoude, Uithoorn, Nieuwkoop en Maarsen heeft een 

open, wijds karakter. Het gebied kenmerkt zich door uitgestrekte weilanden, afgewisseld door enkele 

grote plassen zoals bij Nieuwkoop en Vinkeveen. Deze plassen zijn ontstaan door vervening.  

Een aantal plassen die in het verleden door deze vervening zijn ontstaan zijn ingepolderd. Het niet-

verveende land, wat dus hoger ligt, worden Bovenlanden genoemd. Hier kan men de ontwikkelingen 

die het landschap hebben gevormd, goed volgen. In de graslanden op deze Bovenlanden staan bosjes 

met houtopslag, en er zijn rietzomen langs de sloten. Het gebied wordt omzoomd door enkele 

veenriviertjes zoals Waver, Angstel en Kromme Mijdrecht en er zijn ook verschillende eeuwenoude 

kanalen, zoals Bijleveld, Kerkvaart en Geuzensloot.  

Door de ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste decennia zijn veel van de karakteristieke 

landschapselementen zoals geriefhoutbosjes, rietzomen en schraallanden verdwenen. Met het 

verdwijnen van deze landschapselementen wordt ook de aantrekkelijkheid van het gebied minder. 

Ook vermindert hierdoor de soortenrijkdom aan planten en dieren. Juist variatie en afwisseling 

maken het gebied aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. 

Stichting De Bovenlanden heeft zich als doel gesteld karakteristieke landschapselementen in de 

Bovenlanden in het gebied van de gemeente De Ronde Venen te beschermen en te bewaren voor 

toekomstige generaties. Op deze manier wil de Stichting bijdragen aan het aantrekkelijk houden van 

het bovengenoemde veenweidelandschap. 
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Missie 

Stichting De Bovenlanden heeft zich als doel gesteld karakteristieke landschapselementen van het 

veenweidelandschap zoals schraallanden, rietzomen en poelen, geriefhoutbosjes en legakkers te 

beschermen. Zij doet dit door: 

• karakteristieke landschapselementen aan te kopen of via pacht in beheer te krijgen. 

• deze landschapselementen zo goed mogelijk te beheren 

• het belang van het behoud en het goed beheren van karakteristieke landschapselementen zo 

breed mogelijk uit te dragen. 

• deel te nemen aan overleg over inrichtingsplannen voor deelgebieden liggend in de gemeente 

De Ronde Venen. 

 

Financiën 

Stichting De Bovenlanden verwerft op de volgende wijze de benodigde financiën om haar missie te 

werken: 

• men kan de missie van de Stichting ondersteunen door donateur te worden. 

• De minimum donatie is gesteld op € 15. 

• bedrijven en instellingen kunnen een gebied van de Stichting adopteren ter grootte van ca. 

1000 m². Voor een bedrag van € 500 per jaar financiert de adoptant de kosten van het beheer 

en andere onkosten. Een adoptiecontract wordt afgesloten voor de duur van 5 jaar. 

• subsidies beschikbaar gesteld door overheid en andere fondsen voor beheer en inrichting van 

natuurgebieden en landschapselementen. 

 

Beloningsbeleid  

Stichting De Bovenlanden kent geen beloningen toe. 

Alle bestuursleden werken als vrijwilliger tegen vergoeding van gemaakte onkosten. 

De gebiedsmanager wordt voor de beheertaken betaald.  

Ook de door het bestuur ingeschakelde andere vrijwilligers krijgen geen vergoeding anders dan voor 

de door hen gemaakte onkosten. 
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