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Jaarverslag 2021 

 

 

In dit jaarverslag worden de activiteiten van Stichting De Bovenlanden in het jaar 2021 nader 

toegelicht.  

 

 

Algemeen 

 

In 2021 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. De afslanking naar 5 bestuursleden en 1 

gebiedsmanager komt de slagvaardigheid van het bestuur ten goede. Halverwege het jaar heeft Otto 

van Asselen de voorzittershamer doorgegeven aan Matthijs Dull. Tijdens dit moment hebben we stil 

gestaan bij de grote inzet van Otto als voorzitter van De Bovenlanden. 

Er zijn een aantal commissies in het leven geroepen om diverse activiteiten van de Stichting te 

coördineren.  

 

 

De oevers van de kleiputten in bloei 

 

Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het aanpassen van de statuten van onze stichting. In 

onze statuten van de oprichting in 1985 stond nog een verbintenis met HengelSportVereniging Wilnis 

en milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht-Wilnis. Vanwege ons zelfstandig bestaan worden deze 

statutaire verbintenissen verbroken. De nieuwe statuten zijn kosteloos door FFT notarissen opgesteld, 

waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. De finale ondertekening heeft begin 2022 plaats gevonden. 

Afgelopen jaar is ook een concept bestuursreglement voor de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen 

(WBTR) opgesteld.  
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Onderhoud van de terreinen 

 

Stichting De Bovenlanden beheert ca. 25 ha. natuurgebied in de gemeente De Ronde Venen. Al deze 

gebieden hebben van de provincie een beheertype gekregen, zoals nat schraalland, kruiden- en 

faunarijk grasland, gemaaid rietland, vochtig hakhout en middenbos en moeras. Voor het beheer van 

deze gebieden krijgt de stichting subsidie volgens het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). 

Voorwaarde is dat het beheer op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Hiervoor is een beheerplan 

opgesteld, in samenspraak met de gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. Onze jaarlijkse subsidie 

aanvragen lopen via deze coöperatie. 

 

Volgens het beheerplan moeten de hooi- en graslanden één of twee maal per jaar gemaaid worden. In 

2021 is dit gebeurd in juli en september. Hierbij is extra rekening gehouden met relatief laat broedende 

vogels, veroorzaakt door het koude voorjaar. Het maaien is uitgevoerd door een beroepskracht van 

Landschap Beheerploegen Utrecht (LBU). Het maaisel wordt vervolgens door vrijwilligers van LEU, 

lokale natuurboeren en eigen vrijwilligers afgevoerd. Een deel van het maaisel wordt ter beschikking 

gesteld aan derden; zodoende komen de zaden in het maaisel weer in andere natuurgebieden tot bloei.  

 

 

Maaisel klaar om afgevoerd te worden 

 

Afgelopen jaar is ook diverse knotwerk door bestuursleden en enkele vrijwilligers van de stichting 

regelmatig onderhoud gepleegd op de diverse terreinen zoals Bovendijk, Voorn, Snoek, het Bosje van 

Floor en het Landje van Herman. Het aantal vrijwilligers voor het reguliere onderhoud neemt gestaag 

toe.  
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Groot onderhoud 

 

Dit jaar hebben er geen groot onderhoud werkzaamheden plaats gevonden. Voor een paar zware 

klusjes zoals het plaatsen van een nieuwe “boombank” op het publiekelijke eiland “Schapenakker) van 

De Gagel is aannemer W.P. de Jong ingezet. Ook heeft deze aannemer het hoge riet op een van de 

legakkers gemaaid (dit is te zwaar werk voor onze vrijwilligers) en dit riet en overige maaiselhopen 

afgevoerd. 

 

 

De nieuwe boombank op de Schapenakker van De Gagel 

 

Project Gagel-Beijleveld  

 

De inrichting van het project Gagel-Bijleveld heeft nader vorm gekregen. Gedurende het jaar is een 

Voorlopig Ontwerp voor de inrichting voorgesteld. De Bovenlanden heeft naast de Provincie Utrecht, 

de gemeente De Ronde Venen, Waternet en Staatsbosbeheer zitting in de werkgroep die deze 

natuurontwikkeling voorbereid. Onderdeel van dit plan is de oeverbescherming van een aantal 

eilanden in ons Gagelgebied. Volgens planning zal in 2022 gestart worden met de werkzaamheden.  

 

Communicatie – Website  

 

Helaas heeft vanwege Corona ook dit jaar geen excursie voor de adoptanten plaats gevonden.  

Onze website is vol in bedrijf; elke paar weken wordt er een nieuwsbericht geplaatst.  

Ook is er een Instagram account aangemaakt. We zullen hier ook meer gebruikt van gaan maken.  

 

Elke maand verzorgen wij een column voor het weekblad De Groene Venen.  

 

Met de mooie opbrengst van Rabo Clubsupport gaan we een wildcamera aanschaffen. Met de opnamen 

van deze camera willen we iedereen (uiteraard ook onszelf) een bijzondere inkijk op onze terreinen 

geven. Afgelopen jaar ervaring mochten we een wildcamera lenen van natuurvereniging de Groene 

Venen om ervaring op te doen.  

 

  

mailto:info@debovenlanden.nl


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 

Diversen 

 

Stichting De Bovenlanden doet actief mee aan het koepelbeheeroverleg van de Wilnisse Bovenlanden. 

In dit overleg maken beheerders in het gebied, zoals de in het gebied werkzame agrariërs, 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waternet en onze stichting afspraken over beheer, communicatie 

en mogelijke samenwerking.  

 

Afgelopen jaar hebben we een wederzijds bezoek gebracht aan De Bovenlanden Aalsmeer. Voor de 

zomer hebben we met een paar bestuursleden uit Aalsmeer rondgevaren op De Gagel en onze wijze 

van natuurbeheer toegelicht.  

In augustus hebben we een tegenbezoek gebracht in Aalsmeer. Met een rondvaart op de Westeinder 

Plassen hebben een aantal terreinen gezien, waaronder akkers voor de Seringenteelt.  

 

 

Seringenteelt op een terrein van De Bovenlanden Aalsmeer 

 

 

Adoptanten 

 

Adoptanten zijn bedrijven die 10 of meer are (1000 m2) hebben geadopteerd zijn: 

G. Brouwer en Zonen BV, Wilnis (extra contract afgesloten) 

Johnson Wax Europlant BV, Mijdrecht 

Margreet Kokshoorn Communicatie, Mijdrecht (contract weer verlengd) 

Rabobank Rijn en Veenstromen, Woerden 

Ronde Venen Fonds, Mijdrecht 

Groothandel Van Walraven, Mijdrecht 

Verkaik Holding B.V., Mijdrecht (contract verlengd) 
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