
INHOUDSOPGAVE NIEUWSBRIEVEN SPAAR HET GEIN 
 
Nr 1  
april 1993 
- Een nieuwe lente (introductie door werkgroep documentatie & publiciteit, opgericht 
5 oktober 1992) 
- De wereld is weer groen (fragment uit Boven het Dal door Nescio) 
- Actiegroep wordt vereniging (waarom een vereniging, doelstellingen, overleg en 
actievoeren)  
- Toekomstplannen (bestemmingsplan buitengebied, onderhoud en beheer Geindijken,  
mestopslag, verkeer en parkeren, spoorlijn, wilgen knotten) 
- Stand van zaken (officiele status van de vereniging, kwestie Buts, houding van het 
gemeentebestuur, herinrichting Amstelland, verschillende groeperingen in het bestuur,  
ledenvergadering sept. '92) 
- Goed boeren aan  het Gein 
- Gaasperzoom (vergadering werkroep Groene Zoom) 
- Gein in beeld ( oproep Jan Swinkels voor beeldmateriaal kunst aan het Gein) 
- De natuur van Fort Nigtevecht 
- Rabobank steunt Spaar het Gein 
- Spaar het Gein heeft meer leden nodig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 2  
september 1993 
- Ledenaantal enorm gegroeid (wie is er lid, grafiek herkomst leden) 
-Vaten olie in het Gein 
- Stand van zaken (werkgroep bestemmingsplan, bouwplan Gein Zuid 40/41, 
tennisbaan bij Gein Noord 88, herinrichting Amstelland, Groot Rome, boeren aan het 
Gein,  enquête 'verkeer langs het Gein', nawoord Jan Swinkels) 
- Aankondiging Jaarlijkse algemene ledenvergadering, samenstelling bestuur 
- Uitslag enquête Verkeer langs het Gein 
- Gaasperzoom (plus kaartje plattegrond) (sportterreinen, aanpassing, de Hollandse 
Kade, weidevee, groen scherm,  voortbestaan landschappelijke situatie.) 
- Wandelen langs het Gein (over wandelingen in literatuur en andere beschrijvingen) 
-Het gebied langs het Gein is van een bijzondere schoonheid 
- Molen Delphine (linosnede door Jan Vluggen) 
- Ingezonden brief 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 3  
februari 1994 
- Politiek eensgezind over het Gein tijdens ALV ( Behoud agrarisch karakter, verkeer, 
het handhavingsbeleid) 
- Inrichtingsplan Gaasperzoom na kritiek heroverwogen (Metro of geld? , bezwaren 
Spaar het Gein) 
- Wilgen knotten (historie, hernieuwde belangstelling) 
- Stand van zaken (jaarvergadering, werkgroep bestemmingsplan buitengebied, 
Gaasperzoom, kwestie Buts, en verder) 
- Een bezoek aan schilder Ton van Kempen 



- Gein in beeld (over oude foto's van het Gein) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nr 4  
september 1994 
- Gein opnieuw bedreigd door A6 (over het plan CRAAG) 
- 't Schone Gein 
- Splitsing van boerderijen, ja of nee (meedenken bestemmingsplan buitengebied,  
welke bestemming mogen vrijkomende boerengebouwen krijgen, lastige vragen) 
- Stand van zaken (Gein-onvriendelijke activiteiten, A6, ontwerp streekplan, 
verkeersoverlast, corridorstudie A'dam-Utrecht, kwestie Buts) 
- Mondriaan aan het Gein (abstractie van de natuur, verticaal en horizontaal in het 
landschap, bewijzen foutieve titel, wandeling) 
- Open dag Fort Nigtevecht 
- Aktieve leden gezocht 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 5  
mei 1995 
-Spoorverdubbeling bedreigt Gein (vijf varianten, kabinetsbesluit, hoe verder?) 
- Breed verzet tegen doorgetrokken A6 (meer asfalt geen oplossing, 
onduidelijkheden, platform Stop de A6) 
- Stand van zaken (spoorverdubbeling, A6, corridor studie, rapport verkeersoverlast, 
Buts, tennisbaan) 
- Ontmoetingen in de natuur met Gied Jaspars (vertelling voor de VPRO radio) 
- Zwaluwen rond de boerderij (achtergrondinformatie en hoe nesten te maken) 
- Loflied op het Gein (Gied Jaspars) 
- Schoonmaakactie Gein (oproep) 
- Teken- en aquarelweek (advertentie) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Nr 6  
april 1996 
- A6 voorlopig van de baan (meer asfalt geen oplossing, uitstel of afstel?) 
- Strijd om verdiepte aanleg spoor gaat door (Den Haag, kamerleden naar Abcoude, 
actie) 
- Stand van zaken ( Arcam en het gave Gein, plannen van toen, nieuwe bedreigingen, 
beheer van het Geingebied, handhavingsbeleid) 
- Nieuwe bestuursleden 
- Oorsprong van de naam Gein (Germaanse grondvormen,  het water Gein, 
plaatsnamen) 
- De waarden van het Gein in beeld (oproep) 
- Afscheid van Gied Jaspars 
- Het Gein is langer (over het nauwe Gein) 
- Algemene ledenvergadering (thema discussie over spoorverdubbeling en 
handhavingsbeleid) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Nr 7  
november 1996 
- Landschapsbeheer en de toekomst van het Gein (ecologische hoofdstructuur, 
natuur en cultuur, betekenis voor het Geingebied) 
- Natuurvriendelijke inrichting en beheer van het Gein, plan van 
Landschapsbeheer Utrecht (betrokken eigenaren en organisaties, plan, uitvoering, 
vergoeding, medewerking) 
- Gemeentelijk groenbeheer 
- Landschapsbeheer Utrecht 
- De oeverlanden: geen beperking van de rechten van de eigenaar 
- Werk met werk maken: het Hoogheemraadschap beheert water en natuur 
(omslag in het denken, bomen kappen, varen op het Gein) 
-  Weidevogelbescherming aan het Gein 
- Uit het bestuur (ledenvergadering, spoorverdubbeling, bestemmingsplan 
buitengebied) 
- Herfstwaarnemingen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 8  
juni 1997 
- Jorritsma wil eindelijk praten met Abcoude (afweegkader, verontwaardigd, 
eindelijk?) 
- Kaalslag aan het Gein? Landschapsbeheer blijkt actueel (wat is het geval?, 
achterstallig onderhoud, van incident naar plan) 
- Naar een nieuw bestemmingsplan buitengebied (botsende belangen, verweving, 
zonering) 
- Ongein 
- Uit het bestuur: (boek over het Gein, dierenhotel) 
- De stelling van Amsterdam, het Gein en de Werelderfgoedlijst (de Stelling 
Krayenhoff, een nieuwe stelling voor Amsterdam, de forten rond het Gein, de 
kringstelling en de inundaties, besluit) 
- Geinbeeld 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 9  
december 1997 
- Levensloop van een rivier (aankondiging boek, Abcoude of Weesp, verrassend, 
boeren en kunstenaars) 
- Vijf studies naar inpassing spoorverdubbeling (kwaliteitseisen, varianten verdiepte 
ligging, maaiveldvarianten, hoe verder?) 
-  Het Gein miskend (rapport ministerie VROM, waarderingsscore van het Gein, een 
kwestie van indeling) 
- Oproep schoonmaakactie 
- De rechter en Spaar het Gein (gedoogsituaties Gein Noord 27, handhavingsbeleid, 
dierenhotel, spoorverdubbeling) 
- Gemeenteraad stemt voor landschapsbeheer aan het Gein 
- De familie van Zuijlen naar de andere kant van het Gein (portret van een 
Geinbewoner) 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Nr 10  
maart 1999 
- Kabinet kiest voor trein onder het Gein (herhaling van zetten, succes, de volgende 
fase) 
- De A6 opnieuw op de agenda ? (zwaartepunten Schiphol en Amsterdamse zuidas, 
reactie gebiedsstudie Oostflank) 
- Wie bepaalt de toekomst van het Gein? (natuurontwikkeling, recreatie, 
watermanagement, de toekomst in eigen hand) 
- Dijkverzwaring Gein op komst 
- Vertraging nieuwsbrief 
- Een vreemde vogel in het Gein 
- Kapwerkzaamheden Gein (hoeveel bomen zijn er inmiddels gekapt en geplant?) 
- Laagvliegen boven het Gein (over Schiphol) 
- Geinboek bijna uitverkocht 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Nr 11  
oktober 1999 
- Trein onder het Gein, maar hoe? (12 woningen weg,  buitengebied, station) 
- In memoriam Rien Nouwen 
- Geen dierenasiel in het Gein! (uitspraak Raad van State) 
- Drie nieuwe bestuursleden 
- Bomen langs het Gein I (de Iep, iepziekte) 
- Groenbeheer Geingebied 
- Naschrift Spaar het Gein ivm bomenkap 
- Op bezoek bij Anton Gijzen, 'Antons straatje' Gein Noord 54 
- Nazomerbeeld 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Nr 12  
januari 2000 
- De A6 terug op de agenda! (initiatief provincie Noord Holland, nieuwe 
ontwikkelingen) 
- Afscheid Ton Stork (voorzitter Vechtplassen commissie) 
- Het spoor en de doorvaart in het Gein (station, doorvaart, overtoom) 
- Bomen langs het Gein II (de populier) 
- Boombeschrijving (gedicht door Hans Andreus) 
- Populus (gedicht door Jacob van Maerlant) 
- EKO boeren langs het Gein (fam. den Hartog) 
- Weetjes over de koe 
- Weetjes over de economie van de boer 
- Even voorstellen: Tom Snoek 
- Knotten aan de Velterslaan 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



Nr 13  
oktober 2000 
- Tunnelweg A6/A9 door het Gein kansloos (voorgeschiedenis en stand van zaken) 
- Argumenten tegen de verbinding A6/A9 door het Gein- en Vechtgebied (door 
Platform Hou 't Gein Fijn) 
- Op bezoek bij D.J. Stellingwerf  (lid Tweede Kamer) 
- Het Velterslaantje en de knotploeg 
- "...en liefde voor 't schoone in de natuur", Jacob Olie langs het Gein (1890-1903) 
- Het Gein en de media 
- Polderland (herinneringen) 
- De koeien (gedicht door J.W. Schulte Nordholt) 
- Autoloze zondag  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 14  
februari 2001 
- Afscheid Jan en Claartje Slofstra 
- Over de toekomst van het Geingebied (de nieuwe planologie, het Gein als 
consensuslandschap?, drie verschillende toekomstperspectieven) 
- Redding van het Gein (over de bebouwing langs het Gein) 
- Op bezoek bij Piet Spaargaren 
- Autovrije zondag 24 september 2000 
- Zoals water (gedicht van Ton van Deel) 
- Bomen in het Gein III, de Es 
- De Velterslaan ge(k)not 
- Groenbeheer in het Gein 
- Beste Geinbewoners (Gedicht door J.A. v. Zuijlen-Snoek) 
- Aankondiging ALV op 28 februari 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 15  
september 2001 
- Naar een visie voor het Geingebied (bedreigingen en kansen, bondgenoten, nieuwe 
ideeën) 
- Een kwestie van kiezen (gemeenteraadsverkiezingen) 
- De natuurboog: opening Ruwelsewal moeras (de Provinciale EHS, de Natuurboog, 
onderdelen Natuurboog, uitvoering, beheer en participatie, waar is die Natuurboog?) 
- Korte berichten (meepraten over uw regio, de verkiezingen naderen, samenwerken 
A6/A9) 
- Werk aan het spoor (Aquaduct, werk in uitvoering) 
- Korte berichten (treuren om wilg, autovrije zaterdag in Abcoude, milieuvergunning 
Gein Noord 27, fietsbrug, weer wilgen knotten, woonboot in) 
- Bomen in het Gein IV: wilgen 
- Wilgen (gedicht door Victor Vroomkoning) 
- Over lente en treurwilgen (gedicht door C. Buddingh) 
- Boeren: nieuwe kansen 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Nr 16  
september 2002 
- Dilemma's in discussie; over de toekomst van het Gein (cultuurhistorie, landbouw, 
recreatie, de politiek) 
- Woonboot in het Gein 
- Milieuvergunning Gein Noord 27 
- Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (plannen en bezwaren) 
- Ontwerp structuurplan & streekplan NH-zuid 
- Visienota Spaar het Gein 
- Politiek geharrewar over A6/A9 (de Tweede Kamer over de A6/A9, lobbyen, moties, 
onderzoek, alert blijven) 
- Debat A6/A9 afgelast vanwege moord op Pim Fortuyn 
- Groene streekplannen 
- Treurwilg bij de molen Delphine 
- Verkeersplannen en het Gein (gemeente wil rondweg?) 
- Klachtenpunt Ruimtelijke Ordening 
- Nazomer 
- Bomen in het Gein V: de meidoorn en de vlier 
- Kijk op platteland in beweging 
- Verlangen (gedicht door P.N. van Eyck) 
- April (gedicht door Truus Gerhardt) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 17  
februari 2003 (jubileumnummer SHG 10 jaar!) 
- Daar doe je het voor! (actiedag tegen A6/A9 op 16 februari) 
- De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Vechtvallei (felicitatie) 
- Werken aan het Geinlandschap (ontstaan Landschapswerkgroep Abcoude en 
felicitatie) 
- Familiebanden (samenwerking Milieudefensie afd. Abcoude en SHG, felicitatie) 
- Het dorpse karakter (felicitatie door Vereniging tot Behoud van het Dorpse Karakter) 
- Roerige tijden (Jan Ligthart blikt terug en feliciteert SHG) 
- Tien jaren "Vereniging" Spaar het Gein (Jan Swinkels blikt terug op het ontstaan van 
SHG) 
- Rode en groene contouren bij het Gein 
- De achterkant van het Gein (de schoonheid van het land achter de boerderijen) 
- Zuidoost start invulling plannen sportvelden Gaasperzoom 
- Noord-Holland blaast plan fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal af 
- De smaak van het platteland: initiatieven (over de opkomst van streekproducten) 
- Oud worden in het Landelijk Gebied 
- Boeren, burgers, bondgenoten (over de toekomst van het platteland) 
- Twee nieuwe loketten: Natuurloket en Nabuur 
- Kleine dorpen en (verdwijnende) voorzieningen 
- Slow food (aandacht voor streekgebonden producten) 
- Stad en Milieu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



Nr 18  
november 2003 
- Geen A6/A9 door het Gein 
- Een terugblik op de oorsprong van Spaar het Gein (de geschiedenis van SHG vanaf 
1967) 
- Eendenleed 
- Uitstel sportpark Gaasperzoom 
- Kunst op het nieuwe Stationsplein (voorstel kunstwerk door Ida van der Lee) 
- Woonboot (SHG gaat weer bezwaar aantekenen) 
- Geluidsschermen of graffiti over het Gein 
- Autodelen op het van Doornplein 
- SHG nieuws op kringlooppapier 
- Plannen rondom Abcoude 
- Bestuur: wat gaat het doen, wat deed het? 
- Overleg spoorverdubbeling 
- Grenzen op de Utrechtse Heuvelrug 
- Woonboot 
- Het oude stationsgebouw (wat wordt de nieuwe bestemming?) 
- Biologische producten  
-Oproep tot betaling van de contributie 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 19  
juni/juli  2004 
- De Nota Ruimte en het Gein (A6/A9 toch weer in beeld, het Geingebied dubbel 
nationaal landschap) 
- Hart voor het Gein (SHG overlegt met Stichting Groene Hart) 
- Sproeien...ouderwets of toekomst? (nadelen van het injecteren) 
- Biologische boerderijdag succes 
- Toename vaarverkeer een bedreiging (belangrijkste bedreigingen, enkele 
suggesties om de schade te beperken) 
- Wandelgids 'In 't Gein' in de maak 
- Het Groene Hart, een Central Park? 
- Groene coulissen 
- Eendendrama in het Gein 
- Botulisme en blauwalg 
- Kwakzalverij over het Groene Hart (wel of niet nieuwbouw) 
- Wat doet het bestuur? 
- Kom kijken in het aquaduct! (de bouw is halverwege) 
- Riolering (alternatieve toiletten zonder waterspoeling) 
- Schermen tegen het uitzicht? (geluidsschermen bij de tunnelbak?) 
- Ijzer en vissen (hoog ijzergehalte in opgepompt grondwater) 
- Open landschap (hoe burgers er over denken) 
- Struinen en vorsen (nevenactiviteiten op de boerderij) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



Nr 20  
september 2005 
- Onderzoek aanleg A6/A9 volop in gang (stroomlijn alternatief en A6/A9 alternatief, 
oprichting Platform A6/A9, wat doet dit platform tegen A6/A9, oplossingsrichtingen 
tracéstudie) 
- Positie van het "Platform A6/A9" (doelomschrijving, historie 1968, 2003, 2005, voor 
leefbaarheid van de Gein- en Vechtstreek, natuurwaarden, agrarische waarden, 
historische waarden, recreatieve waarden, plan de Uitweg) 
- Provincie verwijdert woonschip uit het Gein 
- Rijksmuseum koopt vroege Mondriaan (schilderij "Oostzijdse molen bij maanlicht") 
- Sluipverkeer in het Gein neemt extreme vormen aan (oproep SHG aan het 
gemeentebestuur) 
- Kort groen nieuws (Actiedag A6/A9, spandoek A6/A9, consumenten, actie weide-
zuivel, addertjes onder het gras, fietsen tegen de A6/A9, leden willen van ons horen, wij 
van u, overleven of ondernemen, vitaal platteland, mooi is ook wat waard, 
tuinkabouters) 
- Kort Groene Hart nieuws (congres Oude Hollandse waterlinie, mythe van het Groene 
Hart, Gras en wolken, ruimte na nota Ruimte, streek eigenaardigheden) 
- Bomen in het Gein VI, de witte paardenkastanje 
- Zicht (gedicht door  C.O. Jellema) 
--------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
==== 

Nr 21  
maart 2006 
- Manifestatie tegen de A6/A9: we wonnen een slag, maar nog niet de oorlog! (12 
november 2005 grote manifestatie bij het Naardermeer) 
- Dagboek van A6/A9 acties (gesprek met pers en ministers in een februari week) 
- Het Gein al jaren onder druk (krantenartikel in 1970, heilloze plannen van 
burgemeester Knoppers, wie komt op voor het Gein?,  begin van de actie, de 
bedreigingen, de actie, nieuwe dreiging A6 en nieuw actiecomité) 
- Gratis openbaar vervoer, wat kunnen we leren van onze buren? (Londen, Belgie, 
Ierland, Nederland) 
- De planoloog (gedicht door Jan Spierdijk)) 
- Tegen A6/A9 (affiche en foto's) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 22  
december 2006 
- A6/A9 van de kaart geschrapt (voor de 4e keer is het plan geschrapt, macht, geluk, 
definitief, dank) 
- Opkomst en ondergang van de A6/A9 (tijdschema) 
- Onderbouwing reconstructieplannen Geindijken door Hoogheemraadschap blijft 
zwak punt (wat wil Waternet en wat heeft het bestuur van SHG gedaan) 
- Gas en riolering in het Geingebied? (petitie voor een gecombineerde aanleg) 
- Spoorbrug behouden? (voorstel aan de gemeente ) 
- Kunst van het veranderen (kunstwerk Ida vd Lee bij station gaat niet door) 



- Groene Hart nieuws (mythe voor het behoud, industriële en agrarische monumenten, 
lesmateriaal Groene Hart, dwars door Groene Hart: A2,5 en Oude Rijn bebouwing. 
streekproducten op internet)  
- Bomen in het Gein VII: De gewone esdoorn 
- Een oeroude relatie (hoe belangrijk bomen voor ons zijn) 
- Ode aan een bruine esdoorn (gedicht door C. Buddingh) 
 - Boerenlandpaden: nieuwe kans 
- Check www.spaarhetgein.nl en geef uw mening! (discussieforum, nieuwsmail) 
- Extra hoogspanningsmasten in het Gein? Nu even niet! 
- Campina-koeien eten verantwoord 
- Gemeentelijke herindeling (nota "Abcoude in perspectief") 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nr 23  
november 2007 
- Plannen kadeversterking desastreus (2000 bomen weg?, technischer onderbouwing 
ontbreekt, bomen, niet bij bomen alleen, actie) 
- Bestemmingsplan buitengebied opnieuw op de agenda (nieuwe poging) 
- Oeverland eindelijk weer in oude staat hersteld (voormalige ligplaats woonboot) 
- Gecombineerde aanleg aardgas en riolering van de baan 
- Stadsboerderij (over stadslandbouw) 
- Stadskinderen de boer op (stageplekken voor stadskinderen?) 
- Een kijkje bij boerderij Hartstocht 
- Anna Haen (culinaire boerderij geopend) 
- Drie provincies, één groen hart (Uitvoeringsplan Groene Hart,  zal het wat worden 
met het Groene Hart?) 
- Rugstreeppadden langs het Gein (uiterlijk, geluid en ecologie, verspreiding in 
Nederland, voorkomen in Abcoude en langs het Gein, een bijzondere soort?) 
- Geen A6/A9, laatste twijfel weg 
- Moment aan het Gein 
- Rondjes in het Groene Hart (boekje met fiets"rondjes") 
- (On)Gein (gedicht door Hans Krüse) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nr 24  
juni 2008 
- Dijkverbetering in het Gein; werk van lange adem (herstart planvorming, 
startnotitie onduidelijk) 
- Concept Startnotitie dijkverbetering Het Gein: wat staat er in? (probleemstelling, 
te onderzoeken varianten, uitgangspunten, procedure) 
- Restauratie Oostzijdse molen (de molen draait weer) 
- Bestemmingsplan buitengebied (oproep aan leden om ideeën aan te dragen) 
- Anna's Hoeve, Anna Haen (over de jongste ontwikkelingen) 
- Gein, overhangende takken (per abuis een treurwilg gekapt) 
- Nauwe Gein: stoplichten 
- Marijke, een lintje! (Marijke Carasso geëerd voor haar inzet voor het Gein) 
- Inspraak trajectnota Schiphol-Amsterdam-Almere (inspraak mogelijk tot 26 juni) 
- Hoofdstuk handhaving (gemeente maakt beleidsnota 'handhaving') 
- Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (diverse uitvoeringsvarianten zijn in studie) 



- Verslag jaarvergadering 2008: themadiscussies (fietsbrug, dijkversterking, 
bestemmingsplan buitengebied, wandelen en fietsen) 
- Waterschapsverkiezingen: november 2008 (het belang van de verkiezing) 
- Hoogheemraadschap: het Gein mooier dan ooit! 
- 100.000 koeien gezocht (bomen geven schaduw aan koeien) 
- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 25  
december 2008 
- Over dijken, bomen en de schoonheid van het Gein (klankbordgroep praat mee 
over dijkversterking) 
- Knotwilgen (fragment dagboek Gied Jaspars) 
- Het verkiezingsdebat voor de waterschapsverkiezingen AGV 2008 (verslag) 
- Stand van zaken nieuw Bestemmingsplan buitengebied (SHG praat mee over een 
structuurvisie voor het bestemmingsplan) 
- Vaargenoegen op het Gein? (aanschrijving Waternet verwijdering bootjes uit het 
Nauwe Gein) 
- Werkgroep 't Nauwe Gein (werkgroep opgericht) 
- Bewonersbrief zwaar verkeer (bewoners stellen gemeente aansprakelijk voor 
schade) 
- Impressie (hoe de zomer overging in de herfst) 
- De fietsbrug bij fort Nigtevecht (ontwerp en tekening R. de la Rive Box) 
- Plussen en minnen van de waterschapsverkiezingen (uitslag, hoop, teleurstelling, 
ergernis) 
- "Amsterdamse school" langs het Gein (ontwerp landhuis door Michel de Klerk) 
- In tijd van nood: Gein trekt deur achter zich dicht (uitvinding Henk Hesp tegen 
hoog water) 
- Wat heeft het bestuur de afgelopen periode gedaan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 26  
december 2009 
- Polderen over de dijkverbetering (voortgang overleg Waternet en klankbordgroep) 
- Waardering voor ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied (verblijfsrecreatie-
campings, verkeersaantrekkende (neven)activiteiten, wijzigingsbevoegdheid B&W t.b.v. 
natuurbestemming bij staking agrarische bedrijvigheid, idem achterin Geingebied , SHG 
licht zienswijze toe)gebruik bijgebouw als zelfstandige woning 
- Bootjesperikelen in het Nauwe Gein (voorgeschiedenis, overleg met Waternet, de 
feiten, hoe nu verder?) 
- Eben Haëzer (het schooltje, nu atelier, mooi opgeknapt) 
- Landschapwerkgroep Abcoude: meer dan knotten alleen! (zwerfvuildag, agenda 
werkseizoen 2009-2010) 
- Waterkeringen (waterwerken in het buitenland) 
- Geingenoegen (interview fam Bakhuisen) 
- Wat heeft het bestuur de afgelopen periode gedaan 
- Geindag- kunsteducatie langs het Gein (aankondiging kunstproject met kinderen) 
- Een heer in het zwaar verkeer 
- Beeld (gedicht door Anneke de Groot)) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Nr 27  
juni 2010 
- Waternet toont respect voor de waarden van het Gein (concept variantennota 
Dijkverbetering, combinatie van maatregelen, verhogen kruin van de dijk, verlegging 
teensloot, houten damwand in teensloot, compartimentering van het Gein) 
- Wat heeft het bestuur de afgelopen periode gedaan 
- De Broekzijder molen (interview) 
- Het vervolg van de ligplaatsperikelen van bootjes in het Nauwe Gein 
- Wat een boom allemaal niet is (citaat uit blad over bomen) 
- Neem waar en tel mee! (flora- en fauna inventarisatie, wat kunt u doen?, hoe 
waarneming door te geven, excursie en lezing, commissie Natuurwaarden) 
- Nootmuskaat(mus) (citaat uit "Een absolute mus") 
- Basiscursus zoogdieren inventariseren (locatie, kosten, aanmelden) 
- Meld u aan voor nieuwsmail op vernieuwde website (advertentie) 
- Wolkers weetje (uit Wolkers' dagboek) 
- Oplossing zoekt problemen (teveel verkeersborden bij Jan Swinkelsbrug) 
- Fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (studie naar uitvoering en locatie) 
- Zwaluwen 
- Geindag 2010 wordt 2011 (kunsteducatieproject opgeschort) 
- Bosuilen in Abcoude (een geslaagde broedpoging) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 28  
december 2010 
- Hoe verder met de dijkverbetering? Een wensenlijstje (stand van zaken, wat een 
verschil met 4 jaar geleden, wensen) 
- Spannende dilemma's. Denkt u mee? (inspraak structuurvisie, vervolg, wat vindt 
u?)) 
- Spaar het Gein breidt uit? Kennismaking met Milieuvereniging de Groene Venen 
- Wat heeft het bestuur de afgelopen periode gedaan 
- Gein en Stein (interview met echtpaar Kreuger) 
- Kleine zwanen in de sneeuw: bijzondere wintergasten langs het Gein (kleine 
zwanen in de polder, Russische wintergasten, geringde zwanen, hoe lang bleven ze in 
het Geingebied?, lokale verplaatsingen, een woord van dank) 
- Flora- en faunainventarisatie van start (aankondiging thema op komende ALV) 
- Wisseling binnen bestuur 
- Duurzaamheid, modewoord of toverwoord? (hoe zit het?, definities) 
- Ontvangt u al nieuwsmail 
- Leden kascommissie gezocht 
- Moment aan het Gein (gedicht door Anneke de Groot) 
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 29  
juni 2011 
- Natuur in het Gein (inventarisatie bekeken vanuit de agrarische sector, valse 
tegenstelling,  wederzijds afhankelijk)  
- Werkgroep vissen en amfibieën (resultaat inventarisatie) 
- Wat heeft het bestuur de afgelopen periode gedaan 
- Boerderij Hogerlust (interview fam van den Bosch) 



- Het Rien Nouwen aquaduct wordt langzaam groen (aanplant struiken en 
fruitbomen) 
- Natuurwaarden inventarisatie (verslag) 
- Het jaar van de boerenzwaluw 
- Kramenmarkt Ronde venen (SHG was er bij) 
- Geindag 2011 (verslag kunsteducatieproject langs het Gein) 
- De molen als inspiratiebron (advertentie activiteiten rond de molen) 
- Laatste nieuws bootjes Nauwe Gein (bootjes moeten weg) 
- De waterdragers van het Gein, een kleine hulde (gedicht door Anneke de Groot)) 
- Rembrandt en Mondriaan (artikel uit NRC) 
- Explosie in het Gein (een vroege lente) 
- Verliefdheid op de Wilhelminabrug (graffiti en houtrot op de brugleuning) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 30  
december 2011 
- Ton Storkpenning voor Tjebbe de Boer en voor u! (Tjebbe de Boer onderscheiden) 
- Behoud door ontwikkeling (bouw nieuwe stallen, agrarische ontwikkeling, podium 
voor boeren en burgers) 
- Fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (SHG praat mee in klankbordcommissie) 
- Waternet stelt zich op de hoogte van de breedte! (Waternetbekijkt situatie Nauwe 
Gein) 
- Maria's Hoeve (interview fam. Tom Snoek) 
- Vroeger was alles beter...( vroeger een "vieze stinksloot"?) 
- Wat heeft het bestuur de afgelopen periode gedaan 
- Natuurwaarden inventarisatie 27 juni  (planteninventarisatie vanaf een bootje) 
- Welke paus gaf Nederland een dijk? (citaat scheurkalender) 
- Het jaar van de boerenzwaluw in het Gein 
- De witte waterlelie (serie waterplanten in het Gein nr. 1) 
- Ik heb de waterlelie lief/wroeten in de modder (gedichten door Frederik van Eeden 
en Anneke de Groot) 
- IVN afdeling Amsterdam in het Gein (en in Fort Abcoude) 
- Wilhelminabrug (tijdstip herstel nog niet bekend) 
- Over knotwilgen en korstmossen (onderzoek naar korstmossen op de knotwilgen) 
- Ringslangen bij het Gein (aankondiging aanleg broeihopen) 
- Nieuwe Geinige bewoners (Hongaarse wolvarkens bij boerderij Hartstocht) 
- Boerenkrokus bij de fietsbrug 
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 31  
juni 2012 
- Terugkijken met Kenrick Heijn (interview met de projectleider van de 
dijkverbetering) 
- Wat heeft het bestuur de afgelopen periode gedaan 
- Compartimentering, oftewel een stuw in het Gein  
- Pinksteren langs het Gein 
- Drie boeren uit het Gein in gesprek op de ALV (themadiscussie met 3 boeren over 
wat het betekent om boer te zijn langs het Gein) 
- Mega-definitie (over megastallen) 
- Groen lintje (gemeente reikt lintje uit aan Moon Wolters en aan Luut Scheenstra) 



- Christo pakt Gein in 
- Bomen over bomen in Abcoude (IVN gidsje met bomenwandeling) 
- Fort Nigtevecht geïnventariseerd  (inventarisatie door KNNV afd. Amsterdam) 
- Uitspraak Raad van State inzake "bootjesaffaire" 
- De gele plomp Nuphar Lutea (serie over waterplanten in het Gein nr. 2) 
- Impressie (gedicht door Anneke de Groot) 
- Ringslangen bij het Gein (aanleg broeihopen) 
- Oprichting werkgroep AbcoudeGroen 
- 2012 jaar van de bij 
- Natuurgidsencursus IVN (aankondiging nieuwe cursus) 
- Ontvangt u al nieuwsmail? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 32  
december 2012 (jubileumnummer SHG 20 jaar!) 
- tijdlijn van 2500 v.Ch tot heden 
- Spaar het Gein 20 jaar! 
- Hoe begon het ook alweer? (voorgeschiedenis Vereniging Spaar het Gein, gesprek 
met mensen van het eerste uur) ) 
- De geschiedenis van de Wilhelminabrug (oprichting het Nut,  een nieuwe brug, 
feestelijke opening, 25jarig jubileum, opknappen te duur?)  
- Een jubileumcadeau en een feest (een kunst-verjaarskalender cadeau, aankondiging 
jubileumfeest) 
- Stuwtjes-loop (verkennen van de Broekzijder polder) 
- Nostalgie of vooruitgang? (het boerenland is zo veranderd, terug in de tijd, 
vooruitgang?) 
- Biologisch voedsel: lekkerder en gezonder? 
- De Vereniging Vechtvallei (doelstelling, felicitatie SHG) 
- Wat heeft het bestuur gedaan 
- Ringslangen? (nog geen resultaat broeihopen) 
- Herfst/november (gedichten door Anneke de Groot) 
- Open dag Stal Willig in volgende nummer 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 33  
juni 2013 
- Een mooie entree van het Gein-ook bij Driemond (verbetering N236 bij Driemond, 
wat houdt het in?) 
- 20-jarig bestaan SHG feestelijk gevierd in Anna Haen (verslag ALV en 
jubileumviering) 
- Geinballade (liedtekst) 
- De fietsbrug bij Fort Nigtevecht (stand van zaken) 
- Werken rond het aquaduct (een damsluis bij de Jan Swinkelsbrug) 
- Wat heeft het bestuur gedaan 
- Stal Willig-Gein Zuid 16 (interview) 
- Delphine, de Oostzijdse molen 
- Horeca langs het Gein, vroeger en nu (vervoer en recreatie, de Vink,  café 
"Geinzicht", "Schoens", "Het Schone Gein", "Het Zwaantje"en "Het Haantje", "De 
Waterlelie", Horeca nu) 
- Het oude stationsgebouw van Abcoude wordt een B&B 



- Het kleine Ijzeren Gordijn (lelijk hekwerk bij aquaduct) 
- Klein mussendrama 
- Van Maarssen tot Nieuwersluis (citaat uit "De Vecht" door Jac-P. Thijsse) 
- Ontvangt u al nieuwsmail? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 34  
december 2013 
- Binnenkort start van de dijkverbetering (start in januari, het Gein blijft bereikbaar, 
herplant, compartimenteringswerk, communicatie, vergunningen) 
- Willem Roelofs, schilder en pion 
- Geinwaterweetjes (polder en boezem, waar komt het Geinwater vandaan?, de 
kwaliteit van het water, natuur in en om het Gein, verder onderzoek?) 
- Fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (stand van zaken) 
- Wat heeft het bestuur gedaan 
- Kaasboerderij Geingenoegen (interview fam Hogenhout- vd Bosch) 
- Te koop: mini-documentaire 
- Plasdras in de Broekzijdse polder (verhoging waterstand t.b.v. weidevogels) 
- De Oostzijdse molen herzien (interview Maarten v Dijk) 
- Minder verkeersbewegingen door collectief gas-contract bewoners 't Gein 
- Herfstflitsen 
- Ontvangt u al nieuwsmail? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 35 
juni 2014 
- Vechten tegen windmolens (verslag themadiscussie op de ALV, rommelzone, 
ruimtelijke bescherming, hoe verder?) 
- Spaar het Gein vrijwilligersorganisatie van het jaar (1e prijs bij jaarlijkse 
uitverkiezing) 
- Dijkverbetering het Gein is begonnen (planning, bereikbaarheid, informatie) 
- Het andere Gein (over het stadje Geyne bezuiden Utrecht) 
- 2014 Winter werd voorjaar 
- Sporen in het Geinlandschap (verslag kunsteducatie-project bij de Batterij) 
- Mijmeringen van een oude boer (gedicht door Jur van den Bosch) 
- In memoriam de Kastanje bij de Vink (boom omgezaagd wegens ziekte) 
- Wat heeft het bestuur gedaan 
- Ringslangen (meer waarnemingen en nu ook vervellingen gevonden) 
- Land Houdt Stand (interview met de fam. Jos Snoek) 
- Deernis met verdrukten en ont-rechten (over A. den Doolaard) 
- ProRail: regels zijn regels (problemen bij de beplanting bij het aquaduct) 
- Ontvangt u al nieuwsmail? 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nr 36 
december 2014 
- Reconstructie kruispunt Driemond (wat wil de provincie,  inzet SHG, wensen en 
eisen SHG beschreven in beeldkwaliteitsplan, Klankbordgroep, hoe nu verder?) 
- Historie van de Geinloop  (ontstaan in 1976, Geinloop wordt stichting, groot succes) 



- Werk aan het Gein (interview met  de omgevingsmanager van KWS infra en met de 
directievoerder van Waternet.  Beschrijving van de werkzaamheden) 
- De dijkverbetering van maand tot maand (Fotoserie (32 stuks) van maart t/m 
november) 
- Natuurwerkdag 1 november (verslag van verplaatsen en bemesten van de 
fruitbomen en struiken bij het aquaduct) 
- In de ban van de ringslang  ( wel waarnemingen, nog geen broeihopen in gebruik. 
Oproep plaatsing waarnemingen op Waarneming.nl) 
- Boerenwoordenboek ( uitdrukkingen in Gein- en Vechtstreek, door Jur vd Bosch) 
- Wat heeft het bestuur gedaan (over gesprek met ProRail, de windturbines, de 
fietsbrug over het ARK, de Landschapswerkgroep en de dijkverbetering) 
- Oproep oude nieuwsbrieven (wie heeft oude nieuwsbrieven om naar de archieven te 
sturen) 
- Oeverlandjes  (Ton Zeldenrijk heeft een onderhoudsafspraak met de provincie 
Utrecht) 
- Winterbeeld (gedichtje door Anneke de Groot) 
- Ontvangt u al nieuwsmail? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nr 37 
juni 2015 
- In memoriam Kees de Bruijn Kops (1926-2015) (de rol van Kees in de actiegroep, 
en later vereniging, Spaar het Gein. Herinneringen aan Kees door Jan Slofstra). 
- In memoriam Albert Ravestein (Albert was beoogd bestuurslid.) 
- Het Gein, het mooiste plekje van de wereld. (Terugblik van Tjebbe de Boer, die 
afgetreden is als voorzitter van ShG) 
- Verslag Algemene Leden Vergadering 10 juni 2015 (het overlijden van Kees de 
Bruijn Kops en van Albert Ravestein wordt gememoreerd. Toetreding tot het bestuur 
van Raymond Dommanschet. Toelichting op het behouden van goede waterkwaliteit, 
door Chris Stolker,  directievoerder van Waternet) 
- Moestuinen en boomgaarden langs het Gein (inventarisatie van alle (nog) 
aanwezige moestuinen en boomgaarden, met de adressen en namen van de boerderijen 
erbij ) 
- Wat heeft het bestuur gedaan (ShG heeft de discussie over de fietsbrug over het ARK 
afgerond. Reconstructie kruispunt bij Driemond blijft aandacht vragen, er is weer een 
nieuw ontwerp.  Gesprekken met de gemeente en met Waternet over 
verkeersmaatregelen op Gein Noord en Zuid.) . 
- Fietsbrugplan in de problemen? (Aan de kant van Stichtse Vecht zijn veel bezwaren.) 
- Schoon water in de polders rond het Gein (gebruiksaanwijzing nieuwe inlaten) 
- Oranje springzaad verovert het Gein (Bart Vreeken ontdekt een nieuw plantje langs 
het Gein) 
- Ontvangt u al nieuwsmail? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nr 38 
december 2015 
- Verslag van de dijkverbetering van het Gein 2006-2015 (chronologisch overzicht 
van het verloop van de dijkverbetering, door Raymond Dommanschet) 



- Wat heeft het bestuur gedaan (een nieuw ontwerp van de fietsbrug over het ARK 
door Ballast Nedam, n.a.v. bezwaren van de Nigtevechters. ShG pleit bij de gemeente 
voor aanvullende maatregelen om vernieling van de bermen van de Geindijken te 
voorkomen. Herverdeling taken van de bestuursleden tijdens de ALV, Raymond 
Dommanschet nieuw bestuurslid, Rien Leemans wordt waarnemend voorzitter. 
Kruispunt Driemond zal weer een nieuw ontwerp krijgen) 
- De grutto: nationale vogel van het jaar ( pleidooi voor ander weidebeheer om de 
bedreigde grutto  en andere weidevogels te redden, door Moon Wolters) 
- Boter, kaas en (karne)melk (geschiedenis en overzicht van alle zuivelboerderijen 
langs het Gein, met bespreking van hun producten) 
- Bed & Breakfast De Witte Dame (de omschakeling van het oude stationsgebouw naar 
B&B is bijna klaar. Vermoede opening april 2016) 
- Koot timmert aan de (melk)weg (3 boeren aan het Gein leveren melk aan de 
Graafstroom voor boerenkaas, die nu door Koot wordt verkocht) 
- Kippen als vuilnisman (hoe kippen kunnen helpen met het opruimen van organisch 
huishoudafval, door Arnold van de Klundert) 
- Berichten uit het Groene Hart (familie Hak levert hun yoghurt aan supermarktketen 
Hoogvliet, via de Groene Hart Coöperatie. Abcoude nu ook opgenomen in de interactieve 
thematische routeplanner. Groene Hart organiseert fotowedstrijd. De producenten van 
de film "De nieuwe wildernis" maakten nu ook een film waarin het Groene Hart 
figureert. In Utrecht is een energie-neutrale-melkveehouderij gestart.) 
- Herstel begroeiing van de taluds langs het Gein (welke planten wel en welke niet 
geschikt zijn voor de herstelde dijken, door Bart Vreeken) 
- Waarnemingen van de ringslang (Nog geen eieren in de broeihopen, maar wel 
waarnemingen in en rond het Gein) 
- Spaar het Gein werkt aan een nieuwe website (de nieuwe website komt er aan) 
- Ontvangt u al nieuwsmail? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nr 39 
juni 2016 
 
- Verkiezing boerderij van het jaar van de Provincie Utrecht (zilveren prijs 'Land 
Houdt Stand' en eervolle vermelding 'Anna's Hoeve') 
- Aankondiging ALV (pas in september) 
- Contributie 2016 (geen brief, maar oproep via de nieuwsbrief) 
- Wat heeft het bestuur gedaan ( maatregelen tegen misbruik van de bermen van de 
Geindijken. (landbouw)verkeer problematisch in te nauwe Stationsstraat. Plan om 
omgeving Rien Nouwen Aquaduct te verfraaien. ShG houdt de plannen voor de fietsbrug 
over het ARK in de gaten. Sietske Bierens en Raymond Dommanschet stappen uit het 
bestuur. Eric de Leeuw heeft zich voor het bestuur aangemeld. Het kruispunt bij 
Driemond heeft weer een nieuw ontwerp. Waternet heeft beplanting geplaatst in de 
buurt van de batterij Gein Noord. De nieuwe website is in de lucht) 
- Bodemboer in het Gein (interview met de fam. den Hartog over de kwaliteit van de 
bodem als basis van hun bedrijf) 
- Opening gedenkplaats Fort Nigtevecht (nabestaanden kunnen in het fort hun 
overleden dierbaren gedenken) 



- Neonicotinoïden: het gevecht van toxicoloog Henk Tennekes (over de schadelijke 
gevolgen voor de natuur van het gebruik van de insecticide Imidacloprid) 
- Actie bij het Scheepvaartmuseum (melkveehouders demonstreren voor 
steunmaatregelen) 
- Weidevogel vindt bijzondere broedplek (scholekster broedt bij Anna Haen) 
- Een gesprek met melk & fokbedrijf Schoonhoven (interview) 
- Drones redden weidevogels (drones sporen nesten op) 
- Berichten uit het Groene Hart (een dubbeltje meer voor de te goedkope melk kan 
weidevogels redden. Prof.Dr. Geert de Snoo pleit voor begroeide akkerranden en 
houtwallen. Nieuw parkbos de Haar geopend. Muzikaal sprookje Een Groene Hart 
Droom) 
- Historische Kring Driemond digitaliseert monumentale diacollectie ( Dick van 
Gaalen roept Geinbewoners op historische details te leveren) 
- Boutique Hotel De Witte dame officieel open (open dag De Witte Dame) 
- Ontvangt u al nieuwsmail? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 40 
december 2016 
 
- Gemeente presenteert visie beplanting buitengebied (onderdeel Groenbeleidsplan 
voor de komende 20 jaar, waarin "betere" zichtbaarheid Forten en plannen om de 
bomen langs de Kanaaldijk te kappen). 
- Duurzamer (over duurzaam reizen) 
- Verslag Algemene Ledenvergadering 26 oktober  ( Lezing Stelling van Amsterdam 
door Erik van Tooren, gebiedsmakelaar Stelling van Amsterdam. Arnold van de Klundert 
niet langer in de redactie van de nieuwsbrief. Fietsbrug moet eind 2017 klaar zijn. 
Kruispunt Driemond heeft nieuwe ontwerpschets. Proef van witte betonblokken langs 
Gein Zuid i.v.m. te hard rijdend verkeer.  Probleem van te nauwe Stationsstraat. SHG zal 
prijzengeld besteden aan ooievaarspaal (zie juni 2014.). Er komt een geitenstal bij Gein 
Noord 27. Visie Beplanting Buitengebied van de gemeente) 
- Wat heeft het bestuur gedaan (mede dankzij SHG is Gein Noord 24 en Gein Zuid 16 
verkocht aan Geinboeren. Witte betonblokken op Gein Zuid. Bijwonen vergadering over 
Visie Beplanting Buitengebied. ALV in Oktober. Overleg met de gemeente over 
bermmaatregelen.) 
- In Memoriam Anneke de Groot (1947-2016) door Rien Leemans. Met gedicht van 
Anneke : "Beeld" 
-Berichten uit het Groene Hart (besmettelijke ziektes bij merels (Usutu), hazen 
(Tularemie) en vogels (H5N8). Staatsbosbeheer wil 100.000 ha bos erbij. Tim den 
Hartog krijgt aanmoedigingsprijs van Groene Hart Streekproduct Verkiezing. 
Vogelbescherming dient klacht in tegen Nederland wegens gebrekkig vogelbeheer. 
Oprichting gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen U.A.) 
- Ook een composthoop kan branden (brand bij boerderij Hartstocht.) 
- De molen met de vier namen (stand van zaken bij molen Delphine op Gein Zuid) 
- Loonbedrijf Schuurman (interview met Gerbrand Schuurman) 
- De koe en haar naam (inventarisatie door Jur vd Bosch van gebruikte koeiennamen in 
het Geingebied) 
- Toekomst forten in De Ronde Venen (overleg met de gemeente in de Boei in 
Vinkeveen met discussiegroepen) 
- Ontvangt u al nieuwmail? 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 41 
juni 2017 
 
- Van 'nooit meer honger' naar fosfaatplafond (Overzicht van het landbouwbeleid 
vanaf de oorlog tot nu en de gevolgen voor het melkveebedrijf. Interview met 4 boeren 
langs het Gein). 
- Ooievaarspaal bewoond! (de nieuw geplaatste ooievaarspaal is meteen in gebruik 
genomen) 
- Wat heeft het bestuur gedaan (de geldprijs 'vrijwilligersorganisatie van het jaar 2013 
is besteed aan een ooievaarspaal; overleg over de nieuwe brug over het Gein bij 
Driemond; SHG maakt bezwaar tegen toestemming van de provincie Utrecht voor 
helicoptervluchten boven het Geingebied; contact met de gemeente De Ronde Venen 
over de verkeersproblematiek in de Stationsstraat). 
- Carlos de Haes en het Hollandse landschap (beroemde Spaanse landschapsschilder 
heeft ook in Abcoude langs het Gein het landschap vastgelegd). 
- Landschapspijn (een boek van Jantien de Boer over de toekomst van ons platteland en 
de kloof tussen burgers en boeren). 
- Onstuimige groei Schiphol leidt tot enorme overlast (groeiplannen van Schiphol en 
hoe men klachten kan melden). 
- Het verborgen leven van bomen (boek van Peter Wohlleben, een Duitse houtvester, 
over nieuwe inzichten betreffende bosbouw en de levensprocessen van bomen). 
- Ringslangen; een natuurzone rond het Gein (maatregelen om de omstandigheden 
voor ringslangen te verbeteren). 
- Verslag algemene ledenvergadering 14 juni 2017 (onderwerpen waren de brug bij 
Driemond, de verkeersmaatregelen langs het Gein,  de Stationsstraat, de 
helicoptervluchten, het financieel jaarverslag, een vast aanspreekpunt bij de gemeente 
en de weidevogelproblematiek. Na de pauze een lezing over de fietsbrug bij Fort 
Nigtevecht over het Amsterdam Rijnkanaal). 
- Fietsbrug over het ARK (over de voortgang van de bouw). 
- Ontvangt u al nieuwsmail? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nr 42 
december 2017   (jubileumnummer Spaar het Gein 25 jaar) 
 
- Zet het Gein in het zonnetje (aankondiging jubileumviering op zondag 17 juni 2018. 
Open dag van Geinbewoners voor belangstellenden.) 
- Rotonde bij Driemond heet vanaf nu Geinboogbrug (officiële opening van de 
nieuwe brug en het nieuwe verkeersplein bij Driemond. Spaar het Gein zet zich nog in 
voor een nieuw beplantingsplan). 
- Herinneringen van drie oudere Geinbewoners opgetekend (interviews met Jannie 
Dammers-Buurman, Klaas den Hartog en Jo Gijsen-Kreuger). 
- Fietsbrug Natuurverbinding Nigtevecht (FNN) (de fietsbrug moet komende zomer 
klaar zijn. De hoofdoverspanning wordt 's nachts 10 maart 2018 geplaatst). 



- Waardereing voor landschapsbeeld in gemeente en provincie neemt toe ( De 
gemeente de Ronde Venen heeft het nieuwe groenbeleidsplan vastgesteld. Het Gein, de 
Velterslaan en het Amsterdam Rijnkanaal zullen behouden blijven als landschappelijk 
waardevol gebied. ) 
- Anton Gijzen, timmerman van het Gein ( interview uit 2016 met de onlangs 
overleden GeinbewonerAnton Gijzen, door Nynke van Zwol). 
- Wat heeft het bestuur gedaan ( Spaar het Gein heeft gevraagd om breder onderzoek 
naar de verkeersproblematiek van de Stationsstraat en die toezegging gekregen. Een 
bezwaarschrift Van Spaar het Gein tegen helicoptervluchten vanuit het Gein is gegrond 
verklaard. Het bestuur heeft Hans van Kessel bereid verklaard het bestuur te versterken. 
Spaar het Gein heeft met Waternet overlegd over de minst schadelijke manier om de 
noodkering bij de Jan Swinkelsbrug aan te leggen.) 
- Ontvangt u al nieuwsmail? 
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- (Foto)verslag jubileumdag  (jubileumviering op 17 juni groot succes. Verslag met 54 
foto's in kleur) 
- Ledenpost te laat (veel uitnodigingen voor de Geindag te laat bezorgd) 
- Eindelijk, de fietsbrug over het ARK (Fietsbrug 's nachts geplaatst. Beschrijving 
voorgeschiedenis:- De Keulse Vaart. Het Merwedekanaal. De verbinding verbroken. 
Draaibrug of pontveer: gesteggel. Amsterdam Rijnkanaal. Fietsbrug: ja of nee?). 
- Wat heeft het bestuur gedaan  (Overleg met provincie over kruispunt Driemond. 
Waternet vraagt mening van ShG over kap van 75 populieren op Gein Zuid. ShG was op 
de nieuwjaarsreceptie van de gemeente De Ronde Venen. Tom Snoek vertegenwoordigt 
het bestuur bij de organisatie van de jubileumviering. Opnieuw bezwaar van ShG tegen 
helikoptervluchten. ALV op 18 april op Fort Nigtevecht). 
- Verslag Algemene Ledenvergadering 2018 (Tom Snoek en Christian vd Anker 
herkozen in het bestuur. Hans v Kessel nieuw bestuurlid.  Lezing van Ronald Wenneker 
(jager) over wildbeheer. Discussie over de oorzaak van achteruitgang van de 
weidevogels). 
- Presentatie Mondriaan fiets- en wandelroute (presentatie in de Witte Dame van een 
wandelkaart plus een kinder doe-boekje) 
- Schoonmaakactie Gein 2018 (ingezonden brief over opruimen vcan zwerfvuil in het 
Gein en opvallend weinig deelname van Geinbewoners en ShG-leden). 
- Ontvangt u al nieuwsmail? 


