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Tot na het midden van de voorbije eeuw was het 
Geinlandschap, gevormd door de rivier met de aan-
grenzende boerderijen en wijde polders, nog vrijwel 
onaangetast. Het bezat een vanzelfsprekende schoon-
heid, die niet alleen door de inwoners van het Gein, 
maar ook door bezoekers van elders werd herkend. 
Kunstenaars uit Amsterdam werden al vroeg door 
die schoonheid aangetrokken. Beroemd geworden 
zijn de schilders van de Haagse School, zoals Willem 
Roelofs en Paul Gabriel, die in de tweede helft van 
de 19de eeuw naar het Gein kwamen om er de rivier, 

In deze nieuwsbrief
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de koeien en de knotwilgen, maar vooral ook het bij-
zondere licht op het doek vast te leggen. De schrijver 
Nescio deed hetzelfde, maar dan met woorden. 

Toen Kees de Bruijn Kops met zijn jonge gezin in de 
jaren ‘60 in Abcoude kwam wonen, was deze wereld 
niet helemaal nieuw voor hem. Als middelbare scho-
lier had hij met zijn Amsterdamse vrienden veel roei-
tochten ten zuiden van de stad gemaakt. Die gingen 
vaak via het Gein. Als kunsthistoricus/conservator 
verbonden aan het Rijksmuseum kende hij uiteraard 
ook het werk van de kunstenaars die in het Gein  
hadden gewerkt. In die zin was het een hernieuwde 
kennismaking.

Kees had een scherp en gevoelig oog voor het  
landschap. Ik herinner mij dat hij in diezelfde jaren 
regelmatig meewerkte aan het radioprogramma 
Openbaar Kunstbezit, waarin kunsthistorici van 
naam de luisteraars leerden kijken naar kunstwerken 
die ze in reproductie toegestuurd hadden gekregen. 
De naam C.J. de Bruijn Kops was voor mij verbonden 
met iemand die op een bijzondere manier kon vertel-
len over landschapstekeningen en -schilderijen. Om 
de avondstemming op een 19de-eeuws schilderij te 
beschrijven gebruikte hij eens de Oost-Nederlandse 
uitdrukking ‘het luustert’. Zo volkomen stil was het. 
Dat is mij altijd bijgebleven en ik heb hem later eens 
verteld dat ik die uitdrukking van hem had geleerd. 
Kees en zijn vrouw Annejet genoten vanaf het eerste 
moment intens van de groene wereld rond Abcoude. 

In memoriam Kees de 
Bruijn Kops (1926-2015)

Kees met kleinzoon David op een bankje in het Gein, 
vlakbij de Broekzijdse molen, 2004



-Spaar het Gein-2

Hij tekende zelf ook vaak in het Gein, fijnzinnige 
schetsen, die lijken te wijzen op zijn voorliefde voor 
de 18de-eeuwse tekenkunst. 

De vanzelfsprekende schoonheid van het Gein van 
toen zou niet voor altijd zijn. Rond 1960 nam de wel-
vaart sterk toe en dat leek grote gevolgen te gaan 
krijgen voor de inrichting van Nederland, ook voor 
het Geinlandschap. Er was ineens sprake van aller-
lei wegen- en recreatieplannen. De eerste kritische 
tegengeluiden werden in Abcoude gehoord in 1967 
toen het gemeentebestuur geen toekomst meer zag 
voor het Wilhelminabruggetje over het Gein. Protes-
ten vanuit de bevolking leidden er uiteindelijk toe 
dat het bruggetje gespaard bleef. Kees was er zeer 
bij betrokken. Maar zijn grote moment kwam een 
paar jaar later, in 1970, toen er ineens verschillende 
plannen op tafel lagen die samen een ernstige bedrei-
ging voor het Geinlandschap vormden. Hij werd de  
belangrijkste woordvoerder van de kleine actiegroep 
‘Spaar het Gein’ die zich tegen de uitvoering van al 
die plannen keerde. Er werd gekozen voor een zorg-
vuldige strategie - overleg met de juiste instanties, 
contacten met invloedrijke mensen en het organi-
seren van een grote handtekeningenactie - die als  
succesvolle uitkomst had dat alle fatale plannen van 
tafel gingen. Althans voorlopig. Kees de Bruijn Kops 
was van nature helemaal geen actievoerder, maar hij 
was zeer betrokken bij het Gein en nam toen het in 
1970 eropaan kwam samen met een aantal anderen 
de verantwoordelijkheid op zich. Het succes van de 
actie vertaalde zich in Abcoude spoedig in een breed 
draagvlak voor het streven het Geinlandschap ook 

voor de toekomst te behouden. Daar was Kees met 
name trots op: met goede argumenten de bevolking 
meekrijgen. Een en ander leidde ertoe dat twee jaar 
later de actiegroep zijn werk als gedaan beschouwde 
en opging in het Algemeen Comité (later: Vereniging) 
Leefbaarheid Abcoude/Baambrugge. Kees deed een 
stapje terug, maar bleef intensief bij het wel en het 
wee van het Gein betrokken. In 1974 deed hij mee 
met de inrichting van de prachtige tentoonstelling 
‘Bewaard in het Hart’ in de Ned. Hervormde kerk  
in Abcoude, die ook ruime aandacht aan het Gein  
besteedde. In 1976 heeft hij in een voorbeeldig artikel 
in het Bulletin van de Vereniging Leefbaarheid nog 
eens heel zorgvuldig beschreven hoe de eerste grote 
Geinactie verliep. De complete documentatie van 
de actie heeft hij geschonken aan het archief van de  
gemeente Abcoude. Dat tekent ook Kees: gedane  
zaken goed afronden. Toen in 1998 het Geinboek uit-
kwam was het vanzelfsprekend dat hem gevraagd 
werd het voorwoord te schrijven. Hij was immers 
een van de founding fathers van de in 1993 nieuw 
opgerichte vereniging ‘Spaar het Gein’, die het boek 
uitgaf. In latere jaren bleef het Gein voor Kees en  
Annejet vaak het doel van hun wandelingen en 
tochtjes. Ze hielden van de rivier, zijn bochtige oever-
wegen en wisselende vergezichten, van de bloeiende 
bermen en de oeverlandjes.

Op 5 juni 2015 is Kees de Bruijn Kops thuis in  
Abcoude overleden, 89 jaar oud. Wij herdenken hem 
met groot respect.   

Jan Slofstra

Het Gein bij Hogerlust, 10 mei 1970. Bruin kleurpotlood en penseel in bruin, 232x305mm
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In Memoriam: 
Albert Ravestein
Op 7 mei 2015 overleed op 58-jarige leeftijd Albert 
Ravestein. Albert woonde in het Gein bij Drie-
mond. Ik leerde Albert kennen toen de eerste 
plannen voor de reconstructie van het kruispunt 
bij Driemond door de provincie Noord-Holland 
naar buiten werden gebracht. Daar waren we flink 
van geschrokken. Albert hield zich in zijn dage-
lijks leven bezig met stadsontwikkelingsprojecten 
en wist hoe je dit soort plannen kon beïnvloeden. 
Dat deed hij op zijn - tijdens de afscheidsdienst 
in Weesp veelvuldig gememoreerde – eigen wijze: 
charmant maar ook standvastig. Albert kon ook 
goed schrijven. Het van zijn hand afkomstige 
hoofdartikel in de vorige Nieuwsbrief getuigt 
daarvan. En, niet onbelangrijk, samenwerken met 
Albert was ook gewoon gezellig.

We waren zo onder de indruk van Alberts kwali-
teiten, dat we hem kort geleden vroegen of hij tot 
het bestuur wilde toetreden. Albert stemde daar 
tot onze vreugde mee in. We keken daar naar uit. 

Het heeft helaas niet zover mogen komen. Zijn 
hart liet hem onverwacht in de steek. Wij wensen 
zijn gezin veel sterkte dit verlies te dragen.

Namens het bestuur, Rien Leemans

 

“U staat hier op het mooiste plekje van de wereld. 
Kijk om u heen en luister naar de stilte”. Deze woor-
den herinner ik me nog heel goed. Ze werden uit-
gesproken door Jan Ligthart, het zal geweest zijn in 
1995. Ze waren gericht aan de leden van de Tweede 
Kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat, op 
werkbezoek in het Gein in verband met de onder-
tunneling van het spoor. De plek waar ze werden uit-
gesproken was bij de molen Delphine. Vanaf die dag 
hadden we het gevoel dat het moest kunnen, de trein 
onder het Gein. En het is gelukt!

Dit was één van de hoogtepunten die ik mocht mee-
maken in de afgelopen 22 jaar, waarin ik me met heel 
veel plezier en voldoening heb mogen bezighouden 
met het Gein. Van die acties voor de trein onder het 
Gein heb ik veel geleerd. Dat kwam goed van pas 
bij de volgende grote kwestie, waar het Gein – niet 
voor de eerste keer – mee te maken kreeg: de door-
trekking van de A6-A9 door het Gein. Al vanaf de 
jaren 60 van de vorige eeuw lag deze bedreiging op 
de loer. In de jaren 2003-2006 werd het echt span-
nend. We verenigden ons met vele gelijkgestemden 
in het Platform A6-A9. Lobbyen, de cijfers van Rijks-
waterstaat onderuit halen, informatiebijeenkomsten 
van RWS naar je hand zetten en de pers te woord 
staan, veel pers. Rijkswaterstaat heeft het achteraf 

Het Gein: het mooiste plekje van de 
wereld

onderzocht: het platform had meer perscontacten 
dan zij zelf. Dat we elkaar in het platform goed ken-
den, veel expertise in huis hadden en via internet 
snel konden communiceren, bleken belangrijke suc-
cesfactoren. Spannend was het wel af en toe, zoals 
op 12 november 2005, toen we de grote manifesta-
tie organiseerden bij het Naardermeer. Weer was de 
Tweede Kamercommissie present; de tour naar het 
Naardermeer begon bij het oude station van Abcou-
de. Het Gein hing vol met mooie rood-groene affi-
ches. Spannend was ook die avond in april 2006, toen 
om 7 uur de NOS belde met de mededeling dat het 
kabinet zou hebben besloten dat de autosnelweg zou 
worden aangelegd; of we een reactie wilden geven 
in het 8 uur Journaal. We snapten dat dit bericht niet 
waar kon zijn, maar tastten in het duister over wat 
er dan wel aan de hand was. Commentaar weigeren 
is nooit sterk in zo’n situatie. Dus stond om half 8 de 
straalwagen van de NOS in de straat en werd de t.v.-
opname gemaakt in mijn achtertuin. Na druk bellen 
binnen het platform wisten we nog niet precies wat 
er aan de hand was, dus heb ik kort en krachtig la-
ten weten dat het een onzinnig besluit was. Dat deed 
het goed in de pers. Het was in elk geval duidelijk. 
In september 2006 ging de VVD om. Kamerlid Pieter 
Hofstra maskeerde zijn verlies met een mooi verhaal 
over een brug over het IJmeer naar Almere, een ‘Gol-
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den Gate’ brug, als alternatief van de doorgetrokken  
A6-A9. Nooit meer iets van gehoord. 

Groter dan de A6-A9 kon een bedreiging van de 
waarden van het Gein niet zijn, dachten velen. Toch 
denk ik dat de dijkverbetering door Waternet, zoals 
die in eerste instantie gedacht was, een nog grotere 
aanslag op het Gein zou zijn geweest. Al lange tijd 
hoorden we bij geruchte over een dijkverbeterings-
project. Toen we er in geslaagd waren om op de 
jaarvergadering in 2005 toelichting van Waternet  
te krijgen, was de beer los. Het Gein leek wel een  
Afsluitdijk te worden. Waternet schrok zo van onze 
eerste reactie dat ze met gezwinde spoed op eigen 
initiatief in Weesp een informatieavond gingen beleg-
gen. Die bijeenkomst verliep zo mogelijk nog roeriger 
dan onze jaarvergadering. We wisten ondertussen 
dat Waternet voorbereidend onderzoek had gedaan, 
maar kregen de rapporten niet in handen. Maar na 
wat dreigen met een WOB-procedure werden Rien 
Leemans en ik ontboden door de dijkgraaf, de heer 
De Bondt. We zaten aan een grote tafel, praatten  
2 uur lang en al die tijd lag er een stapeltje rappor-
ten met een elastiekje erom voor hem op tafel. Bij het 
weggaan kregen we het mee. Nog voordat we terug 
waren in Abcoude, hadden we al door dat de inhoud, 
zoals we al vermoedden, desastreus was: 80% van 
de bomen, die zogenaamde ‘dijkvreemde elemen-
ten’, moest weg. Dat werd een harde strijd. Totdat 
de waterschapsverkiezingen kwamen, in 2008, toen 
veranderde er iets. We bouwden uitstekende relaties 
op met de komende bestuurders, onder andere door 
in de gezellige keet van Radio Rosa met elkaar te de-
batteren. Na de verkiezingen werd een klankbord-
groep ingesteld, waarin we met velen uit het Gein 
een plekje bemachtigden. Vervolgens ontspon zich 
een boeiend proces, waarin Waternet en de vertegen-
woordigers van het Gein geleidelijk hun wederzijdse 
argwaan overwonnen en plaats inruimden voor be-
grip, verdieping in elkaars standpunten en langzaam 
maar zeker vertrouwen in elkaar. In die sfeer bleek 
veel meer haalbaar dan we eerder ooit voor mogelijk 
hadden gehouden. Bijna alle bomen zijn gespaard, 

het uiteindelijke dijkverbeteringsplan is veel minder 
ingrijpend dan het zich eerst liet aanzien en ik ben er 
van overtuigd dat het Gein na de werkzaamheden 
die nu bijna klaar zijn weer snel in zijn oude luister 
hersteld zal zijn. 
 
Al deze acties van Spaar het Gein laten zien hoeveel 
je kunt bereiken, als je je als burgers, bewoners en 
sympathisanten organiseert, samenwerking zoekt 
waar mogelijk, je verdiept in de materie en een wel-
doordachte strategie voert. Dan kun je overheids-
plannen corrigeren of, sterker nog, op zijn kop zetten. 
Dat is maar al te vaak nodig gebleken in de afgelopen 
jaren. Inspraak staat open voor iedereen, maar het 
maakt wel uit of je in je eentje een standpunt verde-
digt of dat je kunt spreken namens een club van 450 
leden; namens een vereniging bovendien die in de 
loop der jaren een flinke reputatie heeft opgebouwd. 
Overigens, als de periode van inspraak is aangebro-
ken ben je meestal al te laat om succes te bereiken; in  
een vroeg stadium zorgen dat je een partij bent om 
rekening mee te houden, dat is een belangrijk deel 
van de kunst om effectief te zijn.  

Maar …. ervaringen uit het verleden bieden geen  
garantie voor de toekomst. Bij elk issue zal Spaar het 
Gein er opnieuw moeten staan. En het is maar zeer 
de vraag of toekomstige bedreigingen zich in dezelf-
de gedaante zullen voordoen als de vorige. Dat blijkt 
bijv. bij het bestemmingsplan buitengebied. Veel le-
den betreuren de grote nieuwe stallen in het Gein. Als 
Spaar het Gein hebben we met de gemeente meege-
dacht over de randvoorwaarden voor de agrarische 
bebouwing in het bestemmingsplan. Binnen de zo 
bepaalde contouren geven ondernemers hun bedrijf 
vorm. Dat is een keuze die we welbewust gemaakt 
hebben, omdat een agrarisch cultuurlandschap, zo-
als het Gein, er niet alleen mooi moet uitzien, maar 
ook economisch moet draaien. Bij de windmolens 
gaat het om dezelfde discussie, maar dan nog een 
tikkeltje scherper. Daar wint het landschap het wat 
ons betreft van de economie, ook al gaat het om een 
duurzame economie. Maar waar ligt de grens? 
De bebouwing in het Gein is in de afgelopen tijd 
sterk toegenomen; daarmee is iets van de landelijke 
charme verdwenen. Veel natuurwaarden zijn in de 
loop van de decennia verloren gegaan. Hoe gaat dit 
verder? Stopt de schaalvergroting in de landbouw na 
de golf van dit moment of gaat die door? In dat laat-
ste geval, hoe zorgen we dan dat het Gein mooi blijft, 
hoe zorgen we voor kwaliteit? Is in het Gein een toe-
komstige economie mogelijk die het landschap mooi 
houdt of misschien zelfs nieuwe, eigentijdse kwalitei-
ten toevoegt? Daar zou het in de komende jaren wel 
eens meer en meer over kunnen gaan, verwacht ik. 
Een andere taaie, bijna onoplosbare kwestie is het 
verkeer. Het Gein is bij velen geliefd als wandel- en 
fietsroute. Maar het is tegelijk een doorgaande ver-
binding voor autoverkeer. Dat geeft spanningen. Een 
plezierige beleving van het Gein, maar ook de vei-
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ligheid van wandelaars en fietsers staat op het spel. 
Welke stappen kunnen we zetten om die spanning te 
verminderen? 

Spaar het Gein is vooral succesvol gebleken in het 
tegenhouden of naar zijn hand zetten van grote, dui-

delijke bedreigingen van buiten. Maar hoe zit het 
met de sluipende bedreigingen van binnenuit, zo-
als de schaalvergroting en het verkeer? Die zijn een 
stuk lastiger, want we willen het liefst het één en het  
ander: een mooi landschap, maar ook de moderne 
economie en vooruitgang. Door deze sluipende ont-
wikkelingen verliest het Gein aan eigenheid en lijkt 
het zich steeds minder te onderscheiden van andere 
gebieden. Toch heeft het Gein een bijzonder karakter, 
is het uniek eigenlijk. Niet alleen vanwege zijn op-
merkelijke geschiedenis van buitenplaatsen, de plek 
van het Gein in de schilderkunst of andere beelden 
en verhalen van vroeger. Ook omdat het nog steeds 
een mooi en waardevol landschap is en de moeite 
waard om voor op te komen. Lukt het om ervoor te 
zorgen dat het Gein straks nog steeds ‘het mooiste 
plekje van de wereld is?’ Vast wel, ik heb er alle ver-
trouwen in. Maar dat gaat niet vanzelf. 
Ik zet een punt achter mijn bestuursactiviteiten voor 
Spaar het Gein, maar de vereniging gaat met volle 
energie door. Spaar het Gein is nog niet klaar.

Tjebbe de Boer  

De druk bezochte jaarvergadering op 10 juni 2015 
stond voor een groot deel in het teken van afscheid.
In de eerste plaats omdat het overlijden van Kees de 
Bruyn Kops, mede-oprichter van de vereniging, en 
dat van Albert Ravestein, beoogd nieuw bestuurslid, 
werd gememoreerd.
In de tweede plaats omdat voorzitter Tjebbe de Boer 
en Arnold van de Klundert na vele vruchtbare ja-
ren uit het bestuur traden. Onder voorzitterschap 
van Tjebbe werden dankzij zijn deskundigheid, tact  
en doorzettingsvermogen belangrijke resultaten 
bereikt. Arnold wist vaak net een ander licht op 
de onderwerpen te doen schijnen. Beide bestuurs- 
leden werden verblijd met mooie woorden en een 
afscheidskado. Tjebbe kreeg een fraai olieverfschil-
derij van boerderij Landlust, gemaakt door kunst- 
schilder en Geinbewoner Jan van Kempen. Arnold 
kreeg het boek ‘Plantaardig, vegetatieve filosofie, 
door Th. Oudemans, dat een andere verhouding  
tussen de mens en de natuur belicht.

Na het afscheid kon gelukkig ook met veel nieuws 
kennis worden gemaakt. Tom Snoek en Christian 
van den Anker werden herkozen.
In de eerstvolgende bestuursvergadering worden de 
taken (her)verdeeld.
Raymond Dommanschet werd door de vergade-
ring verwelkomd als nieuw bestuurslid. Raymond 
woont met zijn gezin op Gein-Noord 57. Daarvoor 

Verslag Algemene Leden Vergadering 
woonde hij in Abcoude en heeft hij zich als adviseur 
bestuurlijke zaken van golfbaan De Hoge Dijk flink 
ingezet voor de gezamenlijke strijd tegen de A6-A9.  
Raymond heeft actief deelgenomen aan de klank-
bordgroep van Waternet voor de dijkverbetering het 
Gein en is na de opheffing daarvan sterk betrokken 
gebleven in de Werkgroep Uitvoering voor Water-
net en KWS inzake dijkverbetering en herplant in 
het Gein. Velen in het Gein zullen hem bovendien  
kennen als de drijvende kracht achter het collectieve 
gascontract voor het Gein.

Hierna werden de bijna afgeronde werkzaamheden 
aan de Geindijken geëvalueerd. Chris Stolker, direc-
tievoerder van Waternet, hield een heldere presenta-
tie over het verbeteren van de waterkwaliteit (zie ook 
zijn bijdrage elders in dit nummer) en over verkeers-
maatregelen op Gein Noord en -Zuid. Gemeentelijk 
ambtenaar Hessel ten Kortenaar belichtte de positie 
vanuit het perspectief van De Ronde Venen.
Tenslotte vertelde gastheer Tom Snoek over de  
geschiedenis van de boerderij en over de nieuwe 
veestal, waarin melkrobots het melken verzorgen. 
Belangstellenden kregen er vervolgens een rond- 
leiding. Volgens traditie werd de avond afgesloten 
met een drankje. 

RL/GW
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Inleiding
Niet altijd waren groente en fruit een vanzelfspre-
kend onderdeel van het menselijk dieet. Kruiden en 
wortels werden in bos en veld verzameld, maar met 
het zelf opkweken begon men pas ver na het begin 
van onze jaartelling. Wel werden al vroeg granen als 
rogge en gerst verbouwd.
Uit die eerste periode zijn nauwelijks schriftelijke  
gegevens te vinden. Wel is in de Bijbel al sprake van 
een ommuurde tuin, en wel in Genesis: “Hij plaatste 
de mens in de Hof van Eden”...
Over moestuinen in Nederland in de Middeleeuwen 
is meer bekend, hoewel dat moestuinen betreft bij 
kloosters, kastelen en gasthuizen (ziekenhuizen). De 
kloosters hadden behalve de groentetuin ook een 
kruidentuin, boomgaard en kruisgangtuin. Bij kaste-
len was de tuin soms meer een lusthof met bloemen, 
maar ook met fruitbomen aan de zuid- en westkant. 
Met de gekweekte groenten kon men pronken aan de 
gastentafel. De gasthuistuin bevatte een kruidentuin 
voor de zieken en behoeftigen.
Het basisvoedsel van de gewone man was echter 
rogge en gerst voor brood en pap, verder knollen, ui, 
knoflook, wortels (pastinaken), kool, bonen, spek en 
reuzel. Daar werden eenpansgerechten mee bereid 
(men kookte immers op open vuur in een pot). Alles 
werd tot moes gekookt. Kool kreeg dan ook de naam 
(war)moes. Vlees en vis waren een bijna onbereik-
bare luxe. Groente werd door veel geneesheren als 
ongezond beschouwd. 
In de zestiende eeuw begint de tuinbouw zich te  
ontwikkelen (warmoezerij). De aardappel wordt in-
gevoerd, maar het duurt tot in de achttiende eeuw 

Moestuinen en boomgaarden 
langs het Gein

voordat die wat bekender wordt. Nog steeds bestaat 
het menu voornamelijk uit moes van bijvoorbeeld ui 
met bonen en pastinaak of kool met spek en melk.  
Erbij drinkt men bier. In de zeventiende eeuw verandert 
er niet veel aan het dagelijkse menu. De armen eten 
nog steeds zeer eenzijdig, en scheurbuik komt veel 
voor. Midden achttiende eeuw wordt de aardappel 
meer algemeen waardoor de scheurbuik afneemt. 
Er zijn nu meer moestuinen en zelfs kassen. Groente 
wordt gezouten zodat er ook ‘s winters aanbod is. 
Vlees wordt gezouten, gedroogd of gerookt. Boeren 
eten vaak brij van karnemelk met gort of roggebrood 
met stroop. Roggebrood wordt overigens beschouwd 
als ‘brood voor de armen’. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw komt de in-
dustrialisatie in Nederland op gang. Dat brengt voor 
sommigen vooruitgang, maar de armen hebben nog 
steeds een zeer eenzijdig dieet. In Frankrijk wordt 
dan conserveren dmv het onttrekken van lucht en 
vervolgens verhitten, ontdekt. Rond 1900 komen de 
weckpotten op de markt, zodat ook de huisvrouw 
thuis van die vinding gebruik kan maken. Het is een 
aanzienlijke verbetering t.o.v. het inzouten van de 
groente.
Pas in de 50er jaren van vorige eeuw wordt, althans 
in die dorpen waar vrieshuizen zijn, het wecken ge-
leidelijk aan vervangen door invriezen. Later komen 
vrieskisten in de handel.

In het dorp Abcoude
Hoe was het vroeger in Abcoude gesteld met de 
moestuinen?
Er werd natuurlijk niet alleen in het buitengebied  
getuind.
In 1801 kocht Reinier van Oosthout de overtuin van 
het logement De Fortuijn, tegenwoordig het Hugo de 
Vriespark. Hij liet daar een bloementuin, maar ook 
een grote moestuin aanleggen. Waarschijnlijk ston-
den er ook toen al fruitbomen. Zeker is dat toen een 
stuk moesland en tuingrond van ‘t Markvelt in 1895 
gekocht werd door de weduwe Roos Vlasman, er veel 
fruitbomen stonden en een moestuin in gebruik was. 
Tijdens de hongerwinter werd door de toenmalige 
Economische Commissie Abcoude, o.l.v. Jan Trouw, 
aandacht besteed aan een teeltplan voor volkstuinen. 
Al in 1943 was de gemeente een huurovereenkomst 
aangegaan met 31 inwoners waarbij zij de beschik-
king kregen over volkstuintjes in het uitbreidings-
plan “Het Marktveld van Abcou”.
Ook elders in het dorp zijn moestuinen in gebruik 
geweest. Vanaf 1923 is er al sprake van volkstuin-
tjes in het uitbreidingsplan Blomswaard. Er stonden 
immers toen nog maar een paar huizen. Voor arbei-
ders die geen tuintjes bij hun woning hadden, wa-
ren die moestuinen een uitkomst. Vlak na de oorlog 
startte de heer Hogervorst, behalve een orchideeën- 

Vrouw met groenten, op het schilderij van Michiel  
Musscher: “Het varken op de leer met gezicht op de  
Haarlemmerpoort” 1668
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kwekerij, ook een gedeeltelijk commerciële moestuin 
achter zijn huis. Die tuin hoorde oorspronkelijk bij 
het Hugo de Vriespark.
In de 50er jaren waren er moestuinen in gebruik  
achter het voormalige postkantoor, waar nu een 
speeltuin is. Tegen het spoortalud aan de kant van 
Gein Noord, links net over de spoorwegovergang, 
lagen in de 60er en 70er jaren moestuintjes voor 
de spoorwegbeambten. Ook bij de Bovenkamp  
bevonden zich moestuinen. Later verdwenen ze daar  
vanwege uitbreiding van de begraafplaats. Drie jaar 
lang waren daar ook schooltuintjes.
In 1979 werd de Recreatieve Volkstuindersvereni-
ging De Liefhebbers opgericht, die ook nu nog ruim 
40 leden telt.

In het buitengebied
In de zeventiende eeuw komt er een trek van  
Amsterdammers naar buiten op gang. Rijke Amster-
dammers ontvluchten de volle, stinkende stad en 
laten een buitenplaats bouwen daar waar de lucht 
schoon is en men het gevoel heeft dicht bij de natuur 
te zijn.
De allerrijksten trekken naar de Vecht en omstreken; 
het Gein trekt vooral rijke kooplieden. De buitens 
die ze laten bouwen weerspiegelen hun deftige le-
vensstijl. Grote, goed onderhouden tuinen waarmee 
men kon pronken, maar die tegelijk ook iets moesten 
opbrengen. Een grote moestuin en een boomgaard 
hoorden daar dus bij. Niet alleen inheemse vrucht-
bomen werden aangeplant; abrikozen en perziken 
waren geen uitzondering.

‘Vredelust’ aan het Gein in 1827, met 6 moestuinen en 
een vierkante kersenboomgaard

De vele boerderijen langs het Gein hadden natuur-
lijk al generaties lang moestuinen, waarvan de op-
brengst voornamelijk voor eigen gebruik was. De 
boomgaarden met hoogstamfruit en een notenboom 
tegen de muggen en vliegen waren standaard aan-
wezig. Ook Jutteperen, een zeer oud ras, werden veel 
aangeplant, en worden ook nu nog hier en daar aan-
getroffen. Vaak staan ze aan de rand van de boom-
gaard omdat ze windvast zijn. De oogst aan appels 
en peren werd ook bij de warme maaltijd vaak als 
een soort groente genuttigd (b.v. appelmoes en hete 
bliksem)

Hoe is de situatie nu?
De belangstelling voor “eerlijk” voedsel en zelf 
moestuinieren is al een aantal jaren groeiende.  
Zogenaamde “vergeten” groenten worden uit de ver-
geethoek gehaald en de publicatie van kookboeken 
met recepten voor die groenten houdt aan. Mensen 
die nooit eerder zelf een krop sla of boontjes hebben 
gekweekt huren een lapje grond en gaan aan de slag. 
Dat maakte ons nieuwsgierig naar het antwoord 
op deze vraag: daar waar traditiegetrouw altijd zelf 
voorzien werd in groente en fruit, wordt die traditie 
nog voortgezet? Zijn er nog wel zoveel moestuinen 
als vroeger langs het Gein? En hoe zit het met de 
boomgaarden? Al langs fietsend zie je wel het een en 
ander, maar een overzicht is er niet. 
Dit artikel is geschreven om te trachten een ant-
woord te geven op die vraag. Dat ging niet altijd 
van een leien dakje. Vaak waren bewoners niet thuis, 
ook niet na herhaalde bezoeken. Dan moest vanaf de 
weg geprobeerd worden een indruk te krijgen. Ook 
wilden een paar bewoners uitdrukkelijk niet in dit 
artikel worden opgenomen. En er speelde de vraag: 
wanneer is een groepje fruitbomen een boomgaard? 
Een of twee bomen zeker niet, maar vanaf hoeveel 
bomen wel? Ook was niet altijd van een afstand te 
zien wat voor fruitbomen het waren. Onderstaande 
inventarisatie is dus zeker niet vlekkeloos, maar we 
hopen dat de lezer ons eventuele fouten vergeeft en 
even positief verrast is als wij over het feit dat er echt 
veel meer is gebleven of bijgekomen dan van tevoren 
is gedacht!

Bij het aquaduct
Rond de Jan Swinkels brug Moestuin
Een mooie entree van het buitengebied! Sinds 2011 
zijn in fasen struiken en zo’n 30 fruitboompjes ge-
plant door de Landschapswerkgroep en omwonen-
den. Er staat appel, pruim en peer. Zo nu en dan 
werd er eentje beschadigd en moest vervangen wor-
den. Ook heeft ProRail andere ideeën over aantal en 
plaats van de bomen. Het laatste woord is er nog niet 
over gezegd! Zie ook nieuwsbrief nr. 29.
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Gein Noord

Gein Noord 10 (eerst De Waterlelie, later Entre 
Nous of Rendez-vous genoemd) Moestuin
Links van het huis bevindt zich een kleine boom-
gaard met acht oude en nieuwe bomen.

Gein Noord 21 boerderij ‘Land Houdt Stand’ Moes-
tuin en Boomgaard
De moestuin van Jos Snoek, ruim 100 m2, waar Peter 
Koekenbier al sinds 1973 tuiniert en, samen met Cees 
Bon, in het tuinseizoen bijna dagelijks te vinden is, 
ligt aan het water tegenover de boerderij. Deze moes-
tuin is al zeer oud, getuige een foto uit 1901 uit het 
stadsarchief van Amsterdam. Tegenwoordig staat  
er een bankje langs het water, zodat er na gedane  
arbeid genoten kan worden van het uitzicht. Voor-
bijgangers genieten ook, maar dan van het uitzicht 
op de moestuin!
Rechts van de boerderij staan zes stokoude fruit- 
bomen. Links is een grote boomgaard, mooi onder-
houden, het gras eronder keurig gemaaid. 

Gein Noord 22/23 ‘Gein Lust’ Boomgaard
Een moestuin heeft de familie Beukeboom niet meer, 
maar wel nog een boomgaard op het land rechts, met 
13 oude en nieuwe fruitbomen. Links van de boerde-
rij bevindt zich ook nog een boomgaard. Voorname-
lijk appel en peer.

Gein Noord 24 ‘Welgelegen’ Boomgaard 
Hier ligt rechts van de boerderij een boomgaard met 
10 fruitbomen die er wat verwaarloosd uitziet. De 
boerderij is van Bureau Beheer Landbouwgronden, 
en heeft wisselende bewoners. 

Gein Noord 26 ‘Runder Vreugd’ Boomgaard
De boerderij van Joost en Anneke de Groot. De vroe-
gere moestuin aan de waterkant is verdwenen, maar 
de boomgaard met hoogstam bomen ligt nog rechts 
naast de boerderij en is goed vanaf de weg te zien.  
Geen aangeharkte toestand, maar een weelderige 
groene oase, waar de afgevallen appeltjes mogen 
blijven liggen voor de vogels. Vooral in de winter, 
dan komen er veel kramsvogels op af. De rechter-
helft van de boomgaard is verkocht. Daar weiden nu 
ook schapen.

Gein Noord 27A zomerhuis van ‘Ora et Labora’ 
Moestuin en Boomgaard
In de biologische moestuin van Ger van Schaick wor-
den ook zgn. ‘vergeten’ groente verbouwd. Ooit, toen 
de boerderij nog van de familie was, bevond de moes-
tuin zich aan de andere kant, maar ligt sinds 1990 op 
de huidige plek. De boomgaard met ruim 12 bomen 
bestaat uit allemaal oude fruitrassen, zoals bijvoor-
beeld juttepeer en suikerpeer (beide 100 jaar oud  
en nog door de vader van Ger geplant), sterappel en 
groninger kroon. Ook staan er twee notenbomen.

Gein Noord 29 ‘Leeuwenburg’ Moestuin
De actie van onze landelijke grootgrutter heeft hier 
tot gevolg gehad dat zoon Remco de Bruin (11 jaar) 
nu naast de nieuwe stal een ‘koude bak’ (een platte 
bak die afgedekt kan worden met ruiten) heeft gekre-
gen, om zijn plantjes verder in op te kweken. En met 
succes, zoals uw redactie vast kon stellen.

Gein Noord 34 en 35 ‘Geinrust’ Moestuin
Op beide nummers een kleine moestuin achter  
het huis.

Peter Koekenbier op de moestuin van Gein Noord 21 in 
2015

De boomgaard van Ger van Schaick

Moestuin bij 
Gein Noord 21 
in 1901
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Gein Noord 41 Broekzijder molen Moestuin
Molenaar Niessen heeft een moestuin van ongeveer 
100 m2 in de overtuin aan de waterkant. In twee kou-
de bakken verbouwt hij groente; in de volle grond 
staan o.a. aardbeien en rabarber.

Gein Noord 53 ‘Rundervreugd’ Moestuin, Boomgaard
De familie Schuurman heeft sinds de kinderen uit 
huis zijn de variatie aan verbouwde groente terug-
gebracht tot aardappelen, boontjes, boerenkool en 
aardbeien. De moestuin van 100 m2 ligt tegenover de 
boerderij aan het water. Naast het huis is een kleine 
boomgaard.

Gein Noord 55A Boomgaard
De moestuin van de familie Mulder is er niet meer. 
Wel staan er nog zeven appel- en perenbomen.

Gein Noord 56 Boomgaard
Bij deze geheel vernieuwde woonboerderij zijn 
17 fruitbomen aangeplant in een groot grasveld.  
Er staan voornamelijk appel-, peren- en pruimen-
bomen. Ook een hazelnoot en een walnoot.

Gein Noord 57 ‘B&B ‘t Gein’ Boomgaard
Rechts van het huis staan 6 fruitbomen, waaronder 
goudreinet, suikerpeer, en kweepeer. Achter ook nog 
sterappel, pruim en een walnoot.

Gein Noord 61 Boomgaard
Naast en achter het vrij nieuwe huis van Riet Bakhui-
sen liggen nog de oude boomgaarden die hoorden bij 
hun vroegere boerderij ‘Geingenoegen’.
Totaal bijna 30 fruitbomen.

Gein Noord 63 ‘Vredelust’ Boomgaard
De familie Verasdonck heeft een boomgaard met  
10 fruitbomen en een notenboom naast het huis.

Gein Noord 64 ‘Gein en Stein’ Boomgaard
Aart en Joke Coster hebben geen moestuin meer 
maar wel de oude halfhoogstam boomgaard. Een 
aantal van de oude bomen zijn in de loop der tijd ge-
sneuveld, maar ze proberen de boomgaard te hand-
haven.

Gein Noord 66 ‘Steenen Poort’ Boomgaard
De heer W. Tienholt sr. staat ons te woord. Hij wil 
wel alles vertellen over de boerderij (“vraag alles 
maar...”), maar we beperken ons tot ons onderwerp. 
Links en rechts van de boerderij staan flinke boom-
gaarden. Links voornamelijk appels en rechts wel 
20 appel- en perenbomen. Ook twee notenbomen. 
Al het fruit dat het echtpaar niet zelf gebruikt wordt 
naar de voedselbank in Weesp gebracht.

Gein Noord 68 ‘Hendrika’s Hoeve’ Boomgaard
Rechts van de boerderij zijn 9 nieuwe fruitboompjes 
geplant, die nog geen vrucht dragen.

Gein Noord 70 ‘Genoegen is ‘t Al’ Moestuin en Boom-
gaard
Naast de boerderij ligt een goed onderhouden moes-
tuin. Netty de Vries verbouwt op een stuk grond 
van 120 m2 velerlei groenten. Zij boodt uw redac-
tie meteen een krop sla aan. Aangezien in de eigen 
moestuin nog 20 kroppen sla op consumptie liggen 
te wachten, hebben wij dat vriendelijke aanbod moe-
ten afslaan. De boomgaard bestaat uit een keur aan 
fruitrassen: o.a. juttepeer, dirkjespeer, loutjespeer, 
sterappel, pruim en natuurlijk staat er ook een oude 
walnoot. Totaal 30 fruitbomen. Overal hangen nest-
kastjes waar door de vogels goed gebruik van wordt 
gemaakt. En in de stal vliegen de boerenzwaluwen 
in en uit.

Gein Noord 71 Boomgaard
Er is geen moestuin meer, maar de bijna 30 jaar oude 
halfstam boomgaard wordt goed onderhouden. Hier 
Goudreinet, Cox, Elstar, Jonagold, peren en opaal-
pruim. Ook een notenboom.

Gein Noord 72 Moestuin, Kas en Boomgaard
Mevrouw Irene Marin heeft een klein groentebed en 
een kweekkas waarin pepers, paprika, meloenen en 
tomaten worden gekweekt. Het lijkt niet op een echte 
boomgaard, maar buiten groeien toch maar druiven, 
ook amandelen, peer, abrikoos, kers en appel.

De heer de Vries in de boomgaard

Mevrouw de Vries in haar moestuin
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Gein Noord 73 en 75 Boomgaard
Twee laagstam boomgaardjes langs het water, die 
van nr. 73 goudreinetten en die van nr. 75 uitslui-
tend peren.

Gein Noord 77 Moestuin
Geheel onverwacht lijkt hier sprake te zijn van ‘urban 
gardening’! Anja en Paula wilden geheel biologisch 
tuinieren, maar wilden niet de wellicht vervuilde 
grond afgraven. De oplossing: drie houten bakken 
van 1m bij 1m, gevuld met biologische tuingrond, 
daarin biologisch opgekweekte plantjes en kijk! klaar 
is de moestuin. De verschillende groenten staan er 
goed bij. In de bloembedden staan ook nog kardoen 
en mierikswortel.

Gein Noord 83 Moestuin en Boomgaard
Freek Esser zegt dat hij geen groene vingers heeft, 
maar hij heeft toch maar drie soorten fruitbomen en 
opzij een kleine moestuin.

Gein Noord 88c Boomgaard
De zuivelboerderij van de familie Van Zuijlen heeft 
een grote hoogstam boomgaard, 18 jaar geleden, 
toen de boerderij net gebouwd was, met subsidie 
aangeplant.
Hier staan meer dan 20 fruitbomen, zoals peer, appel, 
pruim en kers. 

Gein Zuid

Gein Zuid 12 ‘Starnheim’ Boomgaard en Moestuin
De familie Schoenmaker heeft opzij van de boerderij 
de resten van een oude boomgaard aangevuld met 
nieuwe aanplant. Zoals bij veel oude boomgaarden, 
ook hier een juttepeer. Verder appel, peer en pruim. 
De vrouw des huizes heeft ook een kleine moestuin.

Gein Zuid 13 ‘Middenweg’ Boomgaard
Links van de boerderij bevindt zich een boomgaard.
De familie was niet thuis, maar de vorige bewoner 
kon desgevraagd vertellen dat het appel- en peren-
bomen waren. 

Gein Zuid 18 ‘Landvermaak’ Boomgaard
Naast de boerderij valt het prachtige geel op van een 
zee van boterbloemen in de boomgaard. Een lust 
om naar te kijken! Dat vindt Leo Boekhorst ook, en 
daarom laat hij de boterbloemen voorlopig met rust. 
Hier staan appel, peer en pruim. En ook hier een  
notenboom.

Gein Zuid 22 ‘Bijlmer Lust’ Kruidentuin en Boom-
gaard
Vanaf de weg niet te zien, maar eenmaal in de tuin 
valt de door Véronique van Zinnicq Bergmann 
mooi onderhouden kruidentuin op, omzoomd door 
buxushagen. Sommige fruitbomen waren ziek, maar 
er zijn nieuwe aangeplant. Totaal zo’n acht bomen: 
appel, pruim, peer en mirabel.

Gein Zuid 23 Culinaire boerderij ‘Anna Haen’ 
Kruiden- en Groentebakken, Boomgaard
Opzij van het gebouw zijn 15 houten bakken ge-
plaatst waarin groente en kruiden worden gekweekt. 
Ook rondom het terras. Deze worden verwerkt in de 
keuken. Vóóraan zijn ruim 20 fruitbomen geplant, 
en naast de ingang staan enkele oudere fruitbomen. 
Ook staan een paar oude fruitbomen in houten bak-
ken. Met dat uitzicht wordt koffie drinken op het ter-
ras een feest!
 
Gein Zuid 24 Moestuin en Boomgaard
Hier een kleine, jonge boomgaard met hand- en 
stoofpeer, appel (goudreinet) pruimen en moerbei.
De moestuin van 80 m2 bevat voor de helft aard- 
appelen.

Gein Zuid 25 Moestuin
De ouders van Henk den Hartog hebben veel te 
vertellen over de groente- en fruitteelt van boerde-
rij ‘Oost-Gein’ (zie hieronder). Naast het onderhoud 
van de moestuin op de boerderij hebben ze zelf een 
klein moestuintje achter het huis. Ook staat er een 
oude druif en een Schone van Boskoop (appel). De 
moestuin op de boerderij was vroeger 32 are groot.
Vele soorten fruitbomen waren er: juttepeer, beur-
ré-peer, goudreinet, jonathan enz. Bij de moestuin  
perzik en een blauwe druif van wel 40 meter lang! 
Vroeger werden de appeltjes verkocht aan vaste 
klanten in Driemond, Weesp en Abcoude. Sier-
bomen werden nauwelijks aangeplant, want “alles 
moet productie geven....”

Gein Zuid 26 ‘Oost-Gein’, biologische boerderij 
‘Hartstocht’ Moestuinen en Boomgaard
Wat hier te zien is zou een boek kunnen vullen.
Uw redactie wordt rondgeleid door Sam, een van de 
drijvende krachten van de boerderij. Maar niet dan 
nadat we getuige konden zijn van de geboorte van 
een kalf in een van de stallen. Het was een stiertje. 
De daarbij aanwezige schoolklas had een bijzondere 
ervaring!
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 Wat liet Sam allemaal zien:
-  een moestuin van de BSO te Amsterdam. De kin-

deren komen 2 x per week om er in te werken.
-  een eigen moestuin van de familie Den Hartog , 

beheerd door opa Klaas.
-  een oude boomgaard rechts vooraan, grenzend 

aan de moestuin van opa Klaas.
-  links vooraan de oude boomgaard van ome Rijk, 

met een nieuwe uitbreiding naar links. Er zijn ook 
4 nieuwe notenbomen aangeplant.

-  een moestuin van de stichting ‘Groen en Doen’, 
waarin zorgcliënten werken.

-  een nieuw aangelegde hoogstamboomgaard, met 
voldoende ruimte tussen de bomen om tijdens 
evenementen auto’s ertussen te kunnen parkeren. 

-  een enorme ‘berg’ compost, op een speciale ma-
nier volgens de Biomeier methode opgebouwd. 
Met behulp van een ladder klim je er op. Wij 
voelden de temperatuur vlak onder de toplaag:  
70 graden!

-  een zgn. ‘eetbaar’ landschap, bestaande uit een 
volgens de perma-cultuurmethode samengestelde 
combinatie van groente, kruiden, bessenstruiken 
en fruitbomen.

-  en als klap op de vuurpijl: een enorme, 1500 
m2 grote, hagelnieuwe moestuin. Ook hier zijn  
elementen van de permacultuur toegepast. De 
moestuin is voornamelijk aangelegd door Sam en 
zal commercieel geëxploiteerd worden.. 

Meer informatie vindt u op www.hartstocht.net.

Gein Zuid 28 ‘Maria’s Hoeve’ Boomgaard
De familie Snoek heeft 10 fruitbomen geplant naast 
de nieuwe stal.
Zie ook het interview met de familie in onze nieuws-
brief nr 30 uit 2011.

Gein Zuid 32 Moestuin
Vorig jaar zijn de bewoners gestart met een nieuwe 
moestuin, met een rij nieuwe fruitboompjes erlangs 
en een vijg. Er stonden nog een notenboom en een 
oude appelboom. 

Gein Zuid 34 Moestuin
Achter het huis van de familie Dulfer bevindt zich 
een moestuin van 75 m2.
Jan Dulfer heeft een ontspannen manier van moes-
tuinieren. Wilde planten die hij mooi vindt laat hij 

De nieuwe moestuin bij Den Hartog

staan totdat ze zijn uitgebloeid. Pas daarna wordt 
stukje bij beetje de grond vrijgemaakt voor groente. 
De oogst is er niet minder om.

Gein Zuid 35 ‘Land Lust’ Boomgaard
Rechts naast de woning bevindt zich een verwilder-
de boomgaard.
En dat is helemaal naar de zin van de bewoners: 
“Laat alles maar lekker groeien”. Er staat appel, peer, 
pruim en een notenboom.

Gein Zuid 37 ‘Hogerlust’ Boomgaard en Moestuin
Ook Jur vd Bosch heeft het gemak van groentebak-
ken ontdekt.
Daarin kweekt hij aardappels en aardbeien. De aard-
appels zijn al goed ontwikkeld en Jur grijpt voor 
ons een flinke handvol uit de rulle grond om mee te  
nemen. Achter de boerderij is de schoondochter van 
Jur gestart met een traditionele moestuin. 
De boomgaard is niet geconcentreerd op een veld 
maar de bomen staan overal verspreid, en dat zijn er 
ruim 25. Ook hier een juttepeer en notenboom. Ver-
der veel leibomen (o.a. perzik, kers), en appel en peer.
Vroeger werden in de winter de onderstammen van 
de hoogstamfruitbomen witgekalkt tegen insecten-
vraat, aldus Jur.
Het is weliswaar zomer, maar 2 van zijn bomen  
hebben inderdaad een witgekalkte stam!

Gein Zuid 40 Boomgaard
Hier een klein boomgaardje.

Gein Zuid 41 Boomgaard
Links van het huis staat een driedubbele rij fruit- 
bomen. Behalve appel- en perenbomen ook een  
notenboom. Verder is er een houten Engelse tuinkas.

Gein Zuid 46 ‘Vecht en Gein’ Moestuin 
Als uw redactie aanbelt blijkt alleen een zoon thuis te 
zijn. Maar van de tuin weet hij wel het een en ander 
af. De moestuin is er voor aardappelen en bloemkool, 
vertelt hij. In de kas opzij van de boerderij groeien 
druiven en komkommers, pepers en basilicum. 

Gein Zuid 47 Melk- en Fokbedrijf Schoonhoven 
Moestuin en Boomgaard
De eigenaar komt net naar buiten als uw redactie het 
erf oploopt. Hij vertelt dat achter het bedrijf een gro-
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te moestuin ligt van 150 m2, waar voor het hele jaar 
aardappelen en groente worden verbouwd. Ook is er 
een kas met groente en een druif. Naast het huis zien 
we appel-, peren-, en pruimenbomen.

Gein Zuid 48 ‘Ooster Gein’ Moestuin en Boomgaard
De heer W. Post heeft een boomgaardje en een moes-
tuin van 100 m2. Hij vertelt dat hij voldoende groente 
verbouwt voor het hele jaar.

Gein Zuid 50 ‘Nooit Gedacht’ Moestuin en Boomgaard
Een kleine boomgaard met een notenboom, een 
moestuin, en 2 kassen, in gebruik bij moeder Gijsen. 
Helaas was zij zelf niet thuis.

Gein Zuid 51 ‘t Swaentje’ Boomgaard
De familie Dijkman is de trotse bezitter van een 
hoogstam boomgaard die hoorde bij een voormalige 
boerderij in de Bijlmer. De toenmalige bewoner, Joost 
Kruisweg, heeft ze hierheen verhuisd. Zowel links 
als rechts van het huis staan wel 22 fruitbomen.

Gein Zuid 52 ‘Dank en Vertrouwen’ Kas, Boomgaard
Bij deze boerderij, waar de van Zuijlens woonden 
voordat ze naar de overkant verhuisden, bevindt 
zich een oude kas die indertijd nog van de heer 
van Zuijlen is geweest. Renée v d Horst verbouwt 
er komkommers, tomaten, paprika courgette enz. 
De blauwe druif was indertijd nog van de van Zuij-
lens. Rechts achter het huis een boomgaard met kers,  
appel en pruim.

Gein Zuid 53 ‘Gein en Veld’ Boomgaard
Nr. 53 en nr. 52 horen bij elkaar en hebben samen  
de boomgaard. Achter de schuur staan ook nog  
5 pruimenbomen.

Gein Zuid 55 ‘Buiten Rust’ Boomgaard, Moestuin
Astrid Coster heeft een kleine moestuin en kas, en 
rechts van het huis een boomgaard. Hierin veel peer, 
pruim, appel en kers. Haar schoonouders verkoch-
ten het fruit vroeger op de veiling.

Gein Zuid 60 ‘Schoonoord’ Kruidentuin 
Rechts naast het prachtig gerestaureerde buiten (uw 

redactie heeft ook binnen mogen kijken!) bevindt 
zich een kruidentuin. Het is de bedoeling dat er ook 
een oranjerie komt, achter het huis. 

Tot slot
Uit de gesprekken die uw redactie voerde met de 
vele moestuin- en boomgaardeigenaren, bleek wel 
hoeveel er in de loop van vele jaren is verdwenen. 
Maar tevens was opvallend hoeveel er ook bewaard 
gebleven is. En niet alleen dat, na een periode waarin 
velen nauwelijks geïnteresseerd waren in de her-
komst van hun voedsel is er, zoals we hierboven al 
schreven, een duidelijke kentering merkbaar. Het 
aantal moestuinen neemt toe en er worden weer 
fruitbomen bijgeplant. Een heugelijke ontwikke-
ling! Toch is er een verschil met vroeger. Uit verhalen 
van sommige oudere bewoners blijkt dat vroeger de 
moestuin en de boomgaard niet alleen de familie van 
groente en fruit voorzagen, maar ook vaak een bron 
van inkomsten waren.
We kunnen wel concluderen dat het tegenwoordig 
bijna altijd uit liefhebberij is dat de meeste eigenaren 
(weer) een moestuin en boomgaard hebben.

GW
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Januari - De discussie over de locatie van de fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal bij Fort Nigtevecht 
is – wat Spaar het Gein betreft – afgerond. Voor de aanleg van de fietsbrug is aan beide zijden van het kanaal 
een bestemmingsplanwijziging nodig. Het ontwerp-bestemmingsplan voor ‘onze’ kant van het kanaal is door 
de gemeente De Ronde Venen ter inzage gelegd. Behalve de aanleg van de fietsbrug maakt het plan ook een 
natuurvriendelijke oeververbinding tussen de beide zijden van het kanaal mogelijk. Spaar het Gein heeft bij de 
gemeente De Ronde Venen op 1 januari 2015 een zienswijze ingediend. Een van de kernpunten daarin is dat 
we betrokken willen blijven bij de uitwerking van het plan totdat de brug voor het publiek wordt opengesteld. 
Niet dat dit nu een punt is waarvan we denken dat dit in een bestemmingsplan wordt opgenomen, maar het 
kan geen kwaad bij alle instanties deze wens kenbaar te maken.

Januari - Met de projectmanager en de omgevings manager van de provincie Noord-Holland worden afspra-
ken gemaakt over de reconstructie van het kruispunt bij Driemond. De afspraken hebben tot doel te voorkomen 
dat het Gein op de dijkwegen en op het water drukker wordt. Dus bijvoorbeeld geen blauwe ANWB-borden 
richting Abcoude en de doorvaarthoogte van de brug geen cm hoger dan deze nu is. Ook worden afspra-
ken gemaakt over het terugplaatsen van bomen, om het geheel een groen karakter te geven. Tenslotte wordt  
afgesproken belanghebbenden, waaronder Spaar het Gein, zo lang mogelijk te betrekken bij de uitwerking van 
de plannen. 

Januari - De Werkgroep Uitvoering Dijkverbetering maakt afspraken met Waternet en de gemeente over  
passeervlakken en bespreekt andere maatregelen om verkeer uit de bermen te houden.

Maart/mei - De aannemer die de reconstructie van het kruispunt bij Driemond mag realiseren, presenteert in 
maart een ontwerp dat tot verbijstering van de aanwezigen weer doet denken aan het eerste ontwerp: een grote 
betonnen bak. Reden: het ontwerp waarover overeenstemming was gekomen, blijkt technisch niet uitvoerbaar. 
Dankzij de flinke protesten nemen de provincie en de aannemer hun ontwerp weer mee terug naar huis. Twee 
maanden later wordt een aangepast plan getoond, dat er op papier een stuk beter uitzien (zie afbeelding). Een 
pijnpunt is nog dat de doorvaarthoogte toch is verhoogd. De toervaartrecreatielobby heeft de provincie gewe-
zen op een oude beleidsafspraak op grond waarvan alle nieuwe bruggen een minimumdoorvaarthoogte van 
2.70 meter moeten hebben. Daarmee zijn we dus nog niet klaar.

Rien Leemans

Wat heeft het bestuur gedaan 

Plan brug bij Driemond
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Dat er een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal 
(ARK) bij Nigtevecht komt is allang bekend. Pro-
bleemloos gaat dit echter niet. De provincies Noord-
Holland en Utrecht die het fietsbrugproject pushen 
hebben de gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen 
opdracht gegeven elk voor hun grondgebied een  
bestemmmingsplan op te stellen, die realisatie er-
van mogelijk maakt. Daarbij is als uitgangspunt een  
locatie genomen ter hoogte van de voetbalvelden in 
Nigtevecht, met aan de Abcoudense kant een aanlan-
ding evenwijdig aan het ARK en aan de Nigtevechtse 
kant een aanlanding haaks op het ARK, uitkomend 
op de Vreelandseweg. Samen met de fietsbrug moet 
ook nog een ‘natuurverbinding’ (oversteekplaats 
over het ARK voor dieren) gerealiseerd worden. In 
de gemeente Ronde Venen is het bestemmingsplan 
inmiddels vastgesteld. In Stichtse Vecht is dat, omdat 
er bezwaren zijn ingediend, niet het geval.
Vooruitlopend op de bestemmingsplannen is de  
provinciale projectgroep Fietsbrug al gestart met de 
aanbestedingsprocedure en de aankoop van gron-
den. Meerdere bedrijven zijn inmiddels in de race 
om fietsbrug en natuurverbinding aan te leggen. 
Procedureel gezien is deze gang van zaken merk-
waardig, want bezwaren tegen ingediende bestem-
mingsplannen moeten in principe kunnen leiden tot 
aanpassing ervan. De aankoop van gronden en het 
publiceren van aanbestedingsvoorwaarden zijn dan 
ook prematuur. Voor de gemeenten geeft het boven-
dien een dwingend karakter van ‘slikken of stikken’. 
Deze gang van zaken heeft dan ook tot veel vragen 
en onvrede geleid bij leden van de raadscommissie 
Fysiek Domein van Stichtse Vecht. Daarbij komen 

nog de forse bezwaren van de Nigtevechtse gemeen-
schap tegen onderdelen van het nu opgestelde be-
stemmingsplan. De belangrijkste bezwaren betreffen 
o.a. de aanlanding dwars door het weilandgebied 
naar de Vreelandseweg. Zo’n aanlanding is de dood-
steek voor de herontwikkelingsplannen tot woning-
bouw van het aangrenzende bedrijventerrein Gar-
sten Noord (de zuidelijk op dit terrein te realiseren 
woningen krijgen met dit plan een brugafrit in het 
directe uitzicht). De door alle partijen meest gewens-
te locatie op ‘De Punt’ bij fort Nigtevecht lijkt op 
onjuiste gronden afgewezen. De natuurverbinding 
(waarbij de Oostkanaaldijk, een primaire waterke-
ring, verlegd zou moeten worden) is op deze plek, 
vlak bij woningen en bedrijven, erg onlogisch (er 
zijn hier geen dieren die de oversteek over het ARK 
zouden willen wagen). Die natuurverbinding is ook 
niet op effectiviteit getoetst, maar duidelijk een stuk 
gelegenheidsplanning.

Afgelopen 2 juni vond er een vergadering plaats van 
de raadscommissie Fysiek Domein van de gemeente 
Stichtse Vecht. Vrijwel alle aanwezige commissiele-
den betoonden zich kritisch over de gang van zaken. 
Vier partijen gaven aan niet akkoord te willen gaan 
met het voorliggende plan, vier partijen gaven aan 
bedenkingen te hebben tegen onderdelen van het 
plan en slechts twee partijen willen het plan zon-
der aanpassingen accepteren. De voltallige raad zal 
zich 30 juni over het plan uitspreken. Dit wordt voor 
voor- en tegenstanders dus nog een spannende tijd.

Dennis Jannette Walen

Fietsbrugplan in de problemen?

Schoon water in de polders rond het Gein
help de waterkwaliteit in de polders te verbeteren

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is waterkwa-
liteitsbeheerder en wil graag samen met bewoners in 
het beheergebied zorgen voor een goede waterkwali-
teit. Als bewoner van de polder is het water in de pol-
der vooral van en voor u. Een goede waterkwaliteit 
brengt een sloot letterlijk tot leven en biedt ruimte 
aan helder water met waterplanten, vissen en libel-
len. U kunt daar zelf aan bijdragen. In dit stuk leggen 
we uit hoe u dat doet en waarom het belangrijk is.

Het water in de sloten in de polders langs het Gein 
bestaat voor een aanzienlijk deel uit water vanuit 
het Gein. Het Gein-water stroomt via de inlaten de 
polders in. Vervolgens wordt dit via gemalen weer 
uitgemalen op het boezemwater. Minimaliseren  
van de hoeveelheid inlaatwater voorkomt onnodig 
energieverbruik, bespaart kosten en verbetert de  
waterkwaliteit.

Waarom wel of niet water inlaten?
Water inlaten is onder meer nodig om de sloten rond 
gebouwen (de zogeheten hoogwatersloten) op peil 
te houden. Met een te laag peil kunnen funderingen 
droog komen te staan en dat is onwenselijk. 

Vóór de aanleg van riolering werd afvalwater nog 
geloosd op het oppervlaktewater. Destijds was het 
nodig om water uit het Gein in te laten om het water 
rond de woningen te verversen en schoon te houden. 
Sinds de aanleg van riolering hoeft dat niet meer en 
zorgt het doorspoelen juist voor een slechte water-
kwaliteit in de polder. De ongewenste voedingsstof-
fen die met het Gein-water meekomen hopen zich  
op in de polder en veroorzaken een slechte water-
kwaliteit met veel algen en kroos. 
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Sloot met een slechte waterkwaliteit

Inlaten en hoogwatervoorzieningen
Het waterschap heeft tijdens de dijkverbetering van 
het Gein de meeste inlaten vervangen. De inlaat is 
daarbij afsluitbaar gemaakt. De (vernieuwde) inlaat, 
de keerschotten en de sloot vormen samen de hoog-
watervoorziening. Een hoogwatervoorziening is een 
klein gebiedje rond de woning waar het waterpeil 
hoger is dan het peil in de rest van de polder. Dit 
hogere peil beschermt het naastgelegen onroerend 
goed . Een hoog peil wordt gecreëerd door een inlaat 
en in stand gehouden door stuwen en/of keerschot-
ten. De hoogwatervoorziening is niet van het water-
schap, maar van en voor de gebruikers. 
Voor inlaten die direct op de polder uitkomen, geldt 
precies hetzelfde. Minimaliseren van de hoeveelheid 
water dat wordt ingelaten bespaart kosten en ver-
betert de waterkwaliteit.

Inlaat met handafsluiter

Wat u kunt doen?
U kunt zelf een grote bijdrage leveren aan het ver-
beteren van de waterkwaliteit in de polder. U helpt 
de waterkwaliteit te verbeteren door:
- De inlaat alleen open te zetten om het water rond 

uw woning (de hoogwatervoorziening) aan te vul-
len tot het gewenste peil. Dit zal met name zijn in 
perioden dat er meer water verdampt dan er aan 
neerslag valt. Dat is meestal in de zomer. Op an-
dere momenten kan de inlaat gewoon dicht staan. 

- Alle benodigde kunstwerken (inlaat, stuw, pomp 
of keerschot) goed te beheren en onderhouden, 
waardoor er bijvoorbeeld geen water onbedoeld 
langs of door keerschotten de polder in loopt.

Zet uw inlaat zo ver dicht dat de stuw nauwelijks 
overloopt.

Sloot met betere waterkwaliteit

Bediening van de inlaat
De handafsluiter op de inlaat is traploos instelbaar. 
Voor drie standen namelijk open, half open en dicht, 
zijn gaten aanwezig om de schuif met behulp van 
een hangslot te vergrendelen. Let bij het dicht duwen 
van de afsluiter op dat er geen vuil tussen de schuif 
en buis komt. 
 

Handafsluiter en inlaat

Wat kunt u nog meer doen?
Naast het zorgvuldig omgaan met inlaatwater door 
het bedienen van de inlaat kunt u nog meer doen 
voor een goede waterkwaliteit:
• De sloten van uw hoogwatervoorziening schoon-

houden van bladafval, bagger en maaisel
• Uw erf schoonhouden, zodat er geen vuil van het 

erf de sloot in stroomt
• Oeverplanten laten groeien

Sloot met goede waterkwaliteit

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer weten over het water-
schap of Waternet? Kijk op de website www.agv.nl 
of bel de Klantenservice van Waternet via 0900 93 94  
(20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkos-
ten) en vraag naar Jacco Kroon of Kirsten Vendrig.

Waternet is de uitvoerende organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
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Twee jaar geleden 
is een nieuwe plan-
tensoort opgedoken 
langs het Gein: Oran-
je springzaad. Oranje 
springzaad is nauw 
verwant aan de be-
kende Reuzenbalse-
mien. Zoals de naam 
al zegt produceert hij 
vruchten waarvan de 
zaden wegspringen, 
als je een rijp vruchtje 

aanraakt. Met zijn oranje bloemen is het een uitzon-
dering in de Nederlandse flora; het aantal oranje 
bloeiende soorten is op de vingers van één hand te 
tellen.

Oranje springzaad is van oorsprong geen Neder-
landse soort. De eerste exemplaren werden in 1992 
gevonden in het rivierengebied. Daarna is de soort 
op steeds meer plaatsen verschenen, vaak langs 
oevers van watergangen. Langs het Gein is het te 
vinden op de overgang van de rietkraag naar de 
gemaaide berm. De rietkraag zelf heeft een te dich-
te begroeiing, en de berm wordt voor de plant te 
vaak gemaaid om rijp zaad te kunnen vormen. Daar  
tussenin gaat het net. 

Oranje springzaad staat zowel langs Gein Noord 
als Gein Zuid, maar alleen in het (vanuit Abcoude 
gezien) achterste deel van het Gein, vanaf de hoog-

Oranje springzaad verovert het Gein
spanningsleiding die het Gein kruist. Waarschijnlijk 
worden de zaadjes bij het maaien van de berm door 
de maaimachines verspreid. 

Het is te verwachten dat hij de komende jaren op 
meer plaatsen langs het Gein gaat verschijnen. In de 
nazomer kunnen we er naar uitkijken. Let ook even 
op een tweede soort met oranje bloemen, het Oranje 
havikskruid. Dat is vorig jaar voor het eerst versche-
nen aan de noordkant van de Wilhelminabrug. 
 
Bart Vreekenfoto Kees Groen


