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Een nieuwe
lenle, •..
Deze nieuwsbrief is het produkt
van de werkgroep Doeurnen-
tatie & Publiciteit. De werk-
groep is opgericht tijdens de
bijeenkomst van de_.Yereniging
Spaar het Gein op 5 oktober in
restaurant Koekebier.
Er is met vereende krachten aan
deze nieuwsbrief gewerkt. U
treft er een verslag in van de
voorzitter over de eerste prille
stappen van de vereniging.Ook
andere leden van het bestuur en
van de werkgroep hebben hun
bijdrage geleverd met geschrif-
ten over het wel en wee en over
de toekomstvan het Gein.
Een financiële bijdrage van de
Rabobank in Abcoude heeft het
mogelijk gemaakt om dit eerste
nummer in een grote oplage te
verspreiden. ,
Wij denken dat het behoud van

het Gein niet alleen in het be-
lang is van de mensen die langs
de oevers van het Gein wonen,
maar dat het een zaak is die
iedereen aangaat, die het kleine
beetje natuur dat in dit gedeelte
van Nederland nog over is, wil
behouden. Daarom willen wij

met deze nieuwsbrief een groot
publiek bereiken. Wij hopen dat
een groot aantal nieuwe leden
zich zal aanmelden.

DeWerkgroep Publiciteit

Ja, ik geef mii op als lididonateur*
van de Vereniging Spdar het Gein

naam: .
straat: .
postcode: .
woonplaats: .

Ik betaal door overmaking van
f 15,- (meer mC!9_ook)

op rekening nr. 30.05.55.687
van de Rabobank

te Abcoude t.n.v. de Vereniging
Spaar het Gein.

Gironummer van de bank is 60016
Opsturen naar: penningmeester
Jan Ligthart, Gein Noord 37

1391 HA Abcoude

*doorstrepen wat nietvan toepassing is.

De wereld is weer groen
"De wereld is weer groen. Het
is weer een dag in Mei en we
zitten aan de Vink bij den
waterkant en drinken koffie
natuurlijk, altijd dronken we
koffie, bij elk weer.
De kastanjesêû de seringen
bloeien en de gouden regen en
er zijn nog enkele appelbomen
in bloei, de kM'venstaan in de
boomgaarden, de lammetjes
springen op hun pootjes, weer
zoals ze sprongen toen

."Ichnaton leefde, de zon glins-
tert in het Gein, de eerste
plompenbladen liggen op het
water bij de eerste weer-
spiegeling van de wilgen, de
weiden en de kanten van de
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wegen staan vol paarden-
bloemen en boterbloemen, de
schaduw van de boombladen
liggen op 't kroos in de sloten,
leeuwerikken en merels en
vogels die ik niet ken zingen en
tjilpen, een zwaluw scheert over
het water, een kikker kwaakt
heel hard en plotseling roept
een lang vergeten vogel, de
koekoek roept, van heel ver, en
van heel ver antwoordt een
andere, het klinkt van zoo ver,
gedachten kunnen nauwelijks
van verder komen ....."

Uit: Nescio, Boven het dal



Het beleid
van de

overheden
vormt geen
garantie dat
het schone

Gein
behouden

blijft

Actiegroep Vlordt
• •vereniging

Een argeloze wandelaar zal zich wel eens afvragen
waarom er eigenlijk een vereniging Spaar het Gein
nodig is. In zijn ogen verandert erweinig.

Elk jaar voltrekt zich weer de-
zelfde cyclus.De lente komt, de
lammetjes dartelen in de wei,
het fluitekruid gaat bloeien, op
dezelfde plekjes komen de
dotters en de zwanebloemen
op. Hoogstens ziet hij dat het
wat drukker wordt, vooral in de
zomer. Maar ach, ook race-
fietsers en motorrijders houden
van de natuur, nietwaar? Maar
die wandelaar vergist zich. Het
Gein blijftniet mooi uit zichzelf.
Het beleid van de overheden en
de handhaving daarvan vormt
geen garantie dat het schone
Gein behouden blijft. De over-
heden hebben geen antici-
perend beleid, nemen geen
maatregelen als er problemen te
verwachten zijn. Zij nemen
hoogstens corrigerende maat-
regelen. Maar dan is het leed al
geleden en is er weer een mooi
stukje Geinverdwenen.

Waarom een
vereniging ?
De vereniging 'Spaar het Gein'
is voortgekomen uit de actie-
groep 'Spaar het Gein'.
Deze actiegroep, die over het
algemeen bestond uit steeds
wisselende verontruste in-
woners van de gemeente
Abcoude, heeft sinds het
voorjaar van 1970 incidenteel
acties ondernomen, die overig-
ens effectief zijn gebleken. De
oprichting van de vereniging
maakt het mogelijk in die geest
voort te gaan en dankzij een
permanente organisatie slag-
vaardiger te reageren en doel-
treffender op te treden. Het
wordt namelijk steeds meer
noodzakelijk om in deze tijd,
waarin het milieu zo ernstig
bedreigd wordt, dat, wat er nu
nog aan natuur in ons land
aanwezig is, te beschermen. De
juridische status van vereniging
geeft de mogelijkheid als

belanghebbende partij toegela-
ten te kunnen worden in proce-
dures van bezwaar en beroep.
De dreigingen lijkenzich op het
moment vanuit zoveel verschil-
lende kanten voor te doen, dat
het niet meer mogelijkis om het
Geingebied op adequate wijze
te beschermen op de rnanier zo-
als dat voorheen ging, namelijk
incidentele acties, geïnitieerd
door een handjevol mensen of
soms zelfs een enkeling. Het is
dus noodzakelijk om de activi-
teiten te verdelen over meer-
dere mensen.

De doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen
van de vereniging zijn:
Beschermen van de schoonheid,
de rust en het landelijkkarakter
van het Geingebied, het be-
waken van het evenwicht
tussen natuur en de wensen en
behoeften van de agrarische
bewoners, de niet-agrarischebe-
woners en de recreanten.
Doordat het voor de agrarische
bewoners moeilijker wordt om
hun bedrijfsvoering rendabel te
houden zal er meer naar 'on-
eigenlijke' agrarische activi-

teiten en niet-agrarisch gebruik
van de boerderijen en land
gezocht worden, activiteiten die
gemakkelijk Gein -onvriendelijk
kunnen zijn. Naast deze 'bedrei-
gingen van binnenuit, zijn er
bedreigingen voor het Gein-
gebied van buitenaf: de naderbij
komende verstedelijking, toe-
neming in lucht-, spoor- en
wegverkeer en ook de steeds
belangrijker wordende recrea-
tieve functie.
Het behoud van de agrarische
bestemming van het gebied
wordt als belangrijkste waar-
borg gezien voor het behoud
van het Geingebied zoals het is.

Niet agrarisch
gebruik van
de boerderijen
en land kan al
gauwGein·
onvriendelijk
zijn,

Overleg en
actievoeren
In de verenigingsstatuten wordt
een aantal mogelijkheden ge-
noemd om de doelstellingen te
bereiken:
• Het organiseren van overleg
tussen de direct betrokkenen:
de agrarische bewoners, de niet
agrarischebewoners en de recre-
anten, waarbij er naar gestreefd
moet worden om tot een even-
wichtige afweging te komen van
de somscontroversiëlebelangen.
• Het plegen van overleg met
besturende en uitvoerende
instanties.
• Het propageren van en toe-
zien op een streng en conse-
quent handhavingsbeleid en
een kritische toetsing van
ontwikkelingen en maatregelen
die genomen worden ten aan-
zien van het Geingebied.
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Toekomst-
plannen
Voor de komende tijd staat
een veelvoud van onder-
werpen op het programma.
De belangrijkste geven we
hieronder weer. Het wordt
duidelijk dat het bijna een
dagtaak is om het Gein te
behouden.

Beslemmingsplan
Builengebied
In de komende tijd wordt het
bestemmingsplan Buitengebied
vastgesteld.Dit is een belangrijk
stuk, want daarin wordt vastge-
legd wat in de toekomst wel en
niet mag. Het kan desastreuze
gevolgenhebben wanneer in dit
plan onvoldoende of onduide-
lijke bepalingen staan. Aan de
andere kant kan een te pietlut-
tige regelgeving het de boeren
nog moeilijker maken om ren-
dabel te blijven werken.
Uiteraard is aan de vereniging
Spaar het Gein gevraagd om
een hijdrage te leveren aan het
tot stand komen van dat plan.

0ncIerh0ucI en beheer
van de diikk_den
Het Geinbehoorde tot voor kort
aan twee gemeenten. Het stuk
Gein Zuid tot de Wilhelmina-
brug en het stuk GeinNoord tot
aan de Vinkenbuurt hoorden bij
Abcoude. De rest bij Amster-
dam. Met de dijkkantenwerd in
beide gemeenten anders om-
gesprongen. Aan de kant van

Omditalles Abcoude zijn de bewoners
te realiseren eigenaar en hebben de onder-

IS een houdsplicht. Aan de Amster-
bloeiende damse kant is de gemeente
vereniging eigenaar en verzorgt zij het
metveelonderhoud. Dat is nog steeds

ledenhard zo, alleen heeft de gemeente
nodig Abcoude het gebied van Am-

sterdam overgenomen. Wij
gaan ons beraden over de vraag
welk beleid, dus onderhoud
door de bewoners zelf of door
de gemeente, een betere garan-
tie vormt voor een respectvol
onderhoud en gebruik dan de
"Amsterdamse"aanpak.

Meslopsla,
Na de nieuwe regelgevingover
het uitrijden van mest, hebben
de boeren in bepaalde delen
van het jaar een zo groot mest-
overschot dat er nieuwe
mestopslagplaatsen moeten
worden gebouwd. Dit kan
leiden tot lelijke bouwwerken
op in het oog lopende plekken
en tot grote kosten en dus een
lage rentabiliteit voor de boer.
Wij gaan zoeken naar een
creatieve oplossing voor beide
problemen. (Gezamenlijke
mestopslag, gezamenlijke
inkoop, ondergrondse opslag?)

Verkeer en parkeren
De verkeersdrukte in het Gein
neemt toe. Logischnu het aantal
mooie plekken in Nederland
steeds kleiner wordt en de
mobiliteit van de mensen
toeneemt. De overlast neemt
echter onacceptabele vormen
aan. Dit gaat niet alleen om de
overlast voor de wandelaars en
fietsers, die niet meer rustig
kunnen genieten van de natuur.
Ook de natuur zelf heeft er last
van. De dijkkanten worden
stukgereden, zodat er vooral bij
de bochten lelijke platgereden
stukken ontstaan, waar geen
grassprietje meer groeit. Er
wordt geparkeerd in de bermen
en oeverlandjes, die eerst
beroemd waren vanwege hun
gevarieerde en bijzondere flora.
Op sommige stukken is zelfs
puin gestort om te voorkomen
dat de heilige auto niet wegzakt
in de grond. Het wordt hoog
tijd dat hierover actie onder-
nomen wordt.

Spoorliin
Binnenkort verdubbelt de NS
de spoorlijnen. Wij vragen ons
af wat er dan gebeurt met de
spoorwegovergang die toegang
geeft tot het Gein. Er komt dan
immers iedere minuut een trein
langs. De spoorwegbomen kun-
nen daardoor niet meer open.
Op dit moment onderhouden
wij een intensief contact met de
actie-groep van de omwonen-
den. Dat dit zo goed verloopt
komt mede doordat Jan
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Swinkels, voorzitter van ver-
eniging Spaar het Gein, ook in
deze actiegroep zitting heeft.

Wilgen knoHen
Er is een nieuwe maatregel
afgekondigd: vers snoeihout
mag niet meer worden ver-
brand. Een prima maatregel,
want door de onvolledige ver-
branding van dat natte hout
komt er een hoop troep in het
milieu terecht. Maar het roept
ook een aantal vragen op. Waar
moet de boer die zijn dijkkant
moet onderhouden, met het
snoeihout naar toe. Zal hij,
vanwege dit probleem, dat hem
ook nog geld gaat kosten, het
wilgen knotten niet wat uit-
stellen? Wij gaan zoeken naar
een oplossing.



Stand van zaken
Onze eerste ledenvergadering op 5 oktober 1992 zou je
met recht een vliegende start kunnen noemen. Daarna
is het voor de leden wat stil geworden .... Als bestuur
zijn we dan ook erg blij dat deze eerste Nieuwsbrief
verschijnt. Het wordt immers tijd U te laten weten wat
we tot nu toe gedaan hebben, en hoe de zaken er voor
staan.

Officiële status
In de eerste plaats hebben we er
voor gezorgd dat onze vereni-
ging als officieel rechtspersoon
is opgetuigd met alles wat
daarbij komt kijken, zoals
notarieel vastgelegde statuten,
een inschrijving in het Ver-
enigingenregister, een bank-
rekening en dat soort zaken.
Als bestuur zijn we een aantal
malen bijeen geweest. We
waren telkens verbaasd over de
volle agenda die we af te wer-
ken hadden. Ook een "rechts-
persoon" kost het kennelijk in
zijn prille bestaan veel moeite
om op de been te komen en zijn
weg in de wereld te vinden. In
dat kader hebben we gewerkt
aan een verdere ledenwerving
en we bouwden aan onze con-
tacten met instanties:Gemeente,
Provinciale diensten, politieke
partijen en groeperingen met
aanverwante doelstellingen in
de regia.

mee. In de eerste plaats vinden
wij het jammer dat de heer Buts
als nieuwe eigenaar van de
boerderij Gein Noord 27 de
indruk blijft wekken dat hij
geen boodschap heeft aan de
omgeving waarin zijn bedrijf
staat. Voorts lijkt hij te vinden
dat je regels en voorschriften
niet al te serieus hoeft te nemen.
Bijdat laatste vindt hij natuur-
lijk telkenmale de Gemeente en
andere instanties op zijnweg.
En daar ligt onze tweede zorg:
de gemeente voert in deze
kwestie naar onze mening een
onnavolgbaar beleid. Enerzijds
wordt de heer Buts flink de
wacht aangezegd als hij over de
schreef is gegaan. Maar als het
aankomt op handhaving van
die aanzeggingen is van die
flinkheid ineens niet veel meer
te bespeuren.
Keer op keer zagen wij ons
genoodzaakt om met
bezwaarschriften hiertegen aan
de bel te trekken.

)e gemeente
voert in de

kwestie Buts
een on-

navolgbaar
beleid

Kwestie Buts
Niet tot ons genoegen vroeg de
"kwestieButs"veel van onze tijd
en aandacht. We zijn daar om
meerdere redenen niet zo blij

Helaas ontstaat -door een en
ander bij sommigen het beeld
dat wij als verblinde actie-
voerders bezig zijn ons alleen
maar in deze zaak vast te bijten.
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Wij betreuren deze beeld-
vorming, want zij staat haaks op
onze bedoeling om in brede zin
en met een genuanceerde aan-
pak op te komen voor al het
waardevolle in het Gein.

Houding van het
gemeentebestuur

Waarom vinden wij het zo
belangrijk om in deze kwestie
de vinger op de zere plek te
leggen en de zaak niet op zijn
beloop te laten?
Zoals gezegd is dat de zorg
voor het landschap, de bestem-
ming van de boerderij Gein
Noord 27 en het bijbehorende
gebied.
Maar zwaarder weegt bij ons de
frustratie over het halfslachtige
optreden van de gemeentelijke
overheid.
Dat kan niet anders dan een
onzalige precedentwerking tot
gevolg hebben. Waarom zou je
nog de moeizame weg volgen
van voorschriften en vergunnin-
gen als achteraf je eigengereid
handelen toch gedoogd wordt?
Wij vinden dat, juist voor het zo
kwetsbare Geinlandschap, een
dergelijke bestuurlijke houding
funeste consequenties zal
hebben.
Vandaar dat wij tot nu toe zo-
veel aandacht hieraan besteed
hebben, en dat ook blijvendoen.
Rest ons te zeggen dat de
kwestie Buts langzamerhand
lijkt te gaan behoren tot de
categorie affaires waarin alles
wat mis kan gaan ook mis gaat.
Een opsomming van alle feiten
en gebeurtenissen zou ons hier
veel te ver voeren. Maar wan-
neer er leden zijn die meer in-
formatie willen hebben, met
name over de stappen die onze
vereniging heeft gezet: zij zijn
welkom.

Waarom
voorschriften
volgen als
eigengereid
optreden toch
beloond
wordt?



Herinrichting
Amstelland

Een onderwerp dat ons recen-
telijk ook heeft bezig gehouden
is het "Ontwerpplan voor de
herinrichting van het Amstel-
land".
Dit ontwerpplan dat onder
auspiciën van de Provincie
Noord Holland is opgesteld,
bevat ook voorstellen over het
gedeelte van het Gein, dat tot
1989 tot deze Provincie be-
hoorde.
Spaar het Gein heeft een uit-
voerige reactie op dit ontwerp-
plan naar de opstellers ge-
stuurd. In grote lijnen kunnen
wij ons met de voorgestelde

gebied. Daarenboven verhoogt
het handhaven 'van meer
weiland de agrarische levens-
vatbaarheid van het Gein-
gebied. Verder hebben wij
bezwaar gemaakt tegen het
plan om nog meer voet-en fiets-
paden aan te leggen tussen de
Gaasperzoom en het Gein.
Tenslotte hebben wij grote
terughoudendheid bepleit bij
reconstructie- en verbeterings
werkzaamheden aan de dijken,
het wegdek en de beplanting
langs het Gein.

Verschillende
• •groeperingen In

het bestuur.

opzet verenigen. Wij hebben
echter duidelijk bezwaar ge-
maakt tegen één onderdeel van
het plan, te weten de zogenaam-
de Gaasperzoom. Het gaat om
een groengebied dat gesitueerd
wordt tussen het Gein en de
bebouwing van Amsterdam
Zuidoost ten zuiden van de
Gaasperplas. Wij hebben stel-
ling genomen tegen het feit dat
in het plan het betrokken Gein-
gebied té veel beschouwd is als
achtertuin van Amsterdam
Zuidoost. Wij hebben bepleit
om de te creëren groenzone een
flink stuk op te schuiven in de
richting van Amsterdam Zuid-
oost. Aldus zou langs het Gein
meer open weidegebied
overblijven. Dat doet recht aan
de handhaving van het geheel
eigen karakter van het Gein-

Tot slot nog een enkel woord
over onze bevindingen als be-
stuur tot nu toe. Wijprijzen ons
gelukkig met een zeer ge-
varieerde samenstelling van ons
bestuur, waarin agrarische
bewoners aan het Gein, niet-
agrarische bewoners aan het
Gein en andere sympathisanten
van het Gein vertegenwoordigd
zijn.Wij zijn er stellligvan over-
tuigd dat discussies over het
behoud en de toekomst van het
Gein alleen vruchtbaar zijn,
wanneer alle belartghebbenden
daaraan deelnemen. Omdat wij
vinden dat het eigen karakter
van het Geingebied staat of valt
met het behoud van levensvat-
bare boerenbedrijven in het
Gein, menen wij op de goede
weg te zijn met de actieve in-
breng van enkele agrariërs in
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ons bestuur. Een ander aspect
waar wij als bestuur mee gecon-
fronteerd zijn is het verschijnsel
dat ons bestaan hier en daar ge-
zien wordt als de zoveelste
instantie, waar je niet om heen
kunt als je iets in het Gein wilt
ondernemen. Wij vinden dat
"Spaar het Gein" niet een extra Wij vinden dat

welstands commissiemoet wor- Spaar het Gein

den, maar wij zullen niet na- niet een extra

laten ons geluid te laten horen, welstandscom-

wanneer wij vinden dat er niet missie moet

zorgvuldig met het Gein wordt worden.
omgegaan. Ook dit laatste zal
van ons een genuanceerde aan-
pak en een zorgvuldig afwegen
vragen.

Uit onze uitlatingen over de
kwestie Buts heeft u de indruk
kunnen krijgen dat Spaar het
Gein en het gemeentebestuur
van Abcoude niet 'on speaking
terms' zijn. Dit laatste is geluk-
kig niet het geval. Over en weer
zijn de contacten open en goed,
ook al zijn we het op sommige
punten niet helemaal of hele-
maal niet eens.

Ledenvergadering
september '93
Ik hoop dat U met deze "stand
van zaken" weer wat bijgepraat
bent. Ik hoop u allen te zien op
onze jaarlijkseledenvergadering
in september. In de volgende
editie van de nieuwsbrief, leest
u daarover meer.

Jan Swinkels

Het bestuur:
Jan Swinkels (voorzitter)

Anneke de Groot ( secretaris )
JanLigthart ( penningmeester)

Jan Beukeboom
Ellyde Bruin

Keesde BruynKops
NicoHopman
Ger van Schaick



Goed boeren aan
hel Gein
Voor het behoud van het
Gein is het noodzakelijk dat
het agrarisch karakter van
het Geingebied behouden
blijft. Dat is de stellige
mening van de vereniging.

In de statuten wordt daarover
gezegd: Het Gein wordt be-
dreigd ..... "doordat het voor de
agrarische bewoners moeilijker
wordt hun bedrijfsvoering op
de traditionele wijze en schaal
rendabel te houden. Deze ont-
wikkeling werkt in de hand
oneigenlijke"agrarische"activi-
teiten en niet agrarisch gebruik
van boerderijen en land, die
gemakkelijkGein-onvriendelijk
kunnen zijn"(artikel7).
De vereniging wil er daarom
alles aan doen dat het "goed
boeren" is aan het Gein, dat de
boeren een rendabel bedrijf
hebben, waar ze mee door
willen gaan en een opvolger
voor kunnen vinden. Daarom is
de werkgroep "Goed boeren
aan het Gein" opgericht. Die

Gaasperzoom
Drie bestuursleden zijn 25
januari j1. naar een verga-
dering van de werkgroep de
Groene Zoom geweest.

De werkgroep de Groene Zoom
van de Vereniging Geindrie-
dorp en het buurtcomité
Gein 4, zijn al geruime tijd
actief voor de inrichting van
de Gaasperzoom, dat in het
ontwerpplan Herinrichting
Amstelland bestemd is als
recreatiegebied.
De werkgroep wil van dit ge-
bied een groengebied maken
zónder de voetbalvelden die
daar gepland zijn.
Dewerkgroep heeft aangetoond
dat de aanleg van sportvelden
op de Gaasperzoom niet nodig
en niet gewenst is. Er blijkt na-
melijkeen overschot aan velden
te zijn van 11,3 ha, rond en in
Amsterdam Zuid-Dost.

probeert maatregelen te ver-
zinnen om het boerenbedrijf
rendabel te houden. De werk-
groep bestaat - hoe kan het ook
anders - voor het grootste deel
uit boeren aan het Gein, die
gelukkig in grote getale lid zijn
van de vereniging. Een van de
eerste besluiten van de werk-
groep is geweest ervoor te
ijveren dat ook het Gein op het
r

riool en het aardgas wordt aan-
gesloten. Daarmee worden een
aantal vliegen in een klap
geslagen. Geen vervuiling van
het milieu door verontreiniging
van grond- en oppervlakte-
water, geen horizonvervuiling
door oerlelijke gastanks die de
mooie weitjes ontsieren, geen
vervuilend vervoer van zware
tankwagens die de gastanks
komen bijvullen en een renda-
beler bedrijfsvoering, want
aardgas is een stuk goedkoper
dan propaangas. In volgende
nieuwsbrieven zult u meer van
deze werkgroep horen!

Het liefstzou de werkgroep van
de Gaasperzoom een natuur-
monument willen maken of als
dat niet haalbaar is een gedeelte
in eigen beheer willen nemen
op "ecologischebasis". Dit lijkt
ons prima mits dat wel afge-
stemd wordt op het agrarische
beheer van het er naast gelegen
weideland. Simpel voorbeeld:
het is leuk om spontaan opge-
komen distelplanten te laten
gedijen, maar als het zaadpluis
overwaait naar het aangrenz-
ende grasland zal de agrariër
daar beslist niet blijmee zijn.
Wij hebben gezegd de werk-
groep Groene Zoom te willen
steunen. Met het voorstelom
een bijeenkomst te beleggen
met vertegenwoordigers van de
agrariërs en bijvoorbeeld Na-
tuurmonumenten of de "Ruige
Hof"-groep om hierover van
gedachten te wisselen, konden
wij van harte instemmen.

Anneke de Groot
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Aansluiting
op het
aardgasnet:
geen oerlelijke
gastanks.

Gein in beeld
Het Geinlondschop heeft in het
verleden tol van kunstenaars geïn-
spireerd. Mondriaan is daar een
bekend 'IOOI"beeId van.
Ook hu iiin schilders, tekenaars,
Rimers en fotografen actief in het Gein.
Veel van dat materiaal is ongèIwijfeld
interessant om door onze vereniging
gebruikt te worden, ter illustratie en
promotie van de bijzondere woorden
van het Gein. Wij denken bijv. aan
een tenIoonslèlling, maar ook aan een
uitgave in boekvorm, een film- of
videodocumentaire etc .. Daarom
vragen wij u:
1 Wie is zelf in het bezit van materiaal
dat voor 'Gein in beeld' bruikbaar is,
of wie kent andere bronnen waar
dergelijk maIerioaI beschikbaar is?
2 Wie heeft ideeën voor het uilweI'ken
van 'Gein in beeld' en is bereid
daaraan actief deelle riemen?

Readies : Jon Swinkels, Gein Zuid 7,
1391 GT.Abooude, tel. 02946-19'29.



atuurv:an
trt Nigtevecht

In 1987 kocht de Vereniging Natuurmonumenten het
fort bij Nigtevecht. Ook hoorde bij de aankoop de

'f'~k";,, ruim 1 km lange aarden liniewal.
'\, I;,;;De liniewal verbindt het fort met het riviertje het Gein.

'Aan weerszijden van het Gein bevinden zich nog een
tweetal batterijen (16 ha). Fort, liniewal en
batterijen vormen een onderdeel van de
voormalige Stelling van Amsterdam.

De yogels
Opvallend is de weldadige rust
die er op en rond het fort heerst
Eigenlijk begint die rust al aan
het begin van de Velterslaan.
Van de dieren zijn het vooral de
vogels die van die rust profi-
teren. Vaste bewoners van de
fortgracht zijn fuut, meerkoet,
wilde eend en bruine kikker. In
de winter vinden we er veel
eendesoorten: smient, kuifeend,
tafeleend. slobeend, winter-
taling en zelfs nonnetjes en
grote zaagbekken! Soms zien
we een enkele aalscholver naar
vis duiken.
Tot de broedvogels van Fort
Nigtevecht behoren bosvogels
en rietvogels. Het steenuiltje
broedt in de knotwilgen langs
de liniedijk en de Velterslaan.
Als we geluk hebben kunnen
we de grote bonte specht en de
grauwe vliegenvanger te zien
krijgen.De op de zolder van de
genieloods geplaatste kerk-
uilkast is regelmatig bezet.
Hopelijk komt deze prachtige
uil hier eens tot broeden.

De planten
Door de hoogteverschillen van
fort, liniedijk en batterijen, zijn
er verschillende milieu-omstan-
digheden voor planten. Het fort
is opgeworpen met zand. De

\

\

onderzijde van het talud bestaat
uit klei. Op het fortterrein vin-
den we stukken veen. Bomen,
struiken en planten geven een
heel gevarieerd beeld. Langs de
toegangsweg naar het fort be-
vindt zich een houtwal. De be-
grazing van het grasland is niet
intensief, waardoor struiken en
planten de kans krijgenom zich
te ontwikkelen. Het buitenfort
herbergt verschillende moeras-
planten, Tot de bekendste
behoren pinksterbloem, gele lis
en echte valeriaan.
De batterijen aan het Gein be-
staan uit klei. Het zijn heuvel-
tjes, die in het midden enigszins
zijn ingezakt. Bij de zuidelijke
batterij vinden we massaal
dotters en echte koekoeks-
bloemen. Ook komen er ver-
schillende zeggesoorten voor.
Op het talud staan enkele
meidoorns.

Het grootste gedeelte van de
liniedijk is waarschijnlijk
opgeworpen van plaatselijk
gewonnen klei. De brede sloot
aan de zuidzijde is aan het
verlanden. Er komen dan ook
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verschillende soorten riet-
planten en rietvogels voor.
Mooie moerasplanten zijn
watermunt. moerasandoorn,
kalmoes en wolfspoot. Ook zien
we gele lis en grote lisdodde.
Het is duidelijk dat fort, liniewal
en batterijen een belangrijke
uitwijkfunctie vormen voor
dieren en planten. "Voorwaar-
den voor die uitwijkfunctie
vormen het extensieve beheer,
de grote mate van rust en het
voorkomen van opgaande be-
groeiing," (Beheersplan Fort
Nigtevecht Vereniging Natuur-
monumenten) .

BertRipmeester



Rabobank
steunt Spaar het Gein
Een prima idee van de initiatief-
nemer om de zorg voor het
schone Gein verder gestalte te
geven en de krachten te bun-
delen middels de formele op-
richting van de vereniging
'Spaar het Gein'.
Graag ondersteunen wij dit
initiatief door de uitgave van
deze eerste nieuwsbrief mede
mogelijk te maken. Het behoud
van het nog zo bijzonder aan-
trekkelijke landschappelijke
karakter van het Geingebied
gaat ons allen aan: de bewoners,
en in het bijzonder de daar
gevestigde agrariërs, maar ook

de bevolking van de omlig-
gende gebieden.
Behoud en bevordering van een
gezonde agrarische bedrijfs-
voering als doelstelling van de
vereniging spreekt ons aan.
Immers onze coöperatieve
Rabobank vindt haar wortels
van oorsprong in het groene
landelijke gebied, al is dat lang
geleden.
De nieuwe vereniging wensen
wij graag een vruchtbare arbeid.

J.A.Mensink,
directeur Rabobank Abcoude-
Baambrugge BA

IllIobllk ~
Meer bank voor je geld

Spaar het
Gein heeft
meer leden
nodig

Om de doelen te bereiken
die 'Spaar het Gein' zich
heeft gesteld zijn veelleden
nodig. Leden die actief zijn
in het bestuur en in de
diverse werkgroepen, maar
ook leden die weliswaar
niet zo actief zijn, maar door
hun lidmaatschap te kennen
geven achter de doelen van
'Spaar het Gein' te staan.

Dat laatste is van groot belang
omdat we met een grote achter-
ban een steviger vuist kunnen
maken naar personen of instan-
ties die de schoonheid of de rust

in het Geingebied dreigen te
verstoren. Bovendien betekenen
meer leden ook een goed gevul-
de verenigingskas. Daardoor
wordt het mogelijk om effectie-
ver actie te voeren, bijvoorbeeld
omdat we ons kunnen ver-
zekeren van juridische bijstand.
Wij vragen daarom aan ieder-
een die het Gein een warm hart
toedraagt, of hij nu aan het Gein
woont of werkt of er alleen
wandelt, fietst of roeit: Wordt
lid. Help mee om dit unieke
stukje natuur te behouden. Het
kost u slechts f 15,- per jaar
(meer mag ook) en u ontvangt
tevens enkele keren per jaar
onze nieuwsbrief.
U kunt ook donateur worden.
Dan ontvangt u geen nieuws-
brief. U betaalt dan minimaal
10.-per jaar.
Vul de bon op de voorpagina in
of bel met de penningmeester
(JanLigthart, 02946-1851).
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De Nieuwsbrief van de vereniging
Spaar het Gein verschijnt 3 maal
per jaar: in april, in augustus en in
december.

De volgende nummers worden
uitsluitend aan de leden
toegezonden.
Wij doen hierbij een beroep op de
lezers voor het inzenden van copy.
Wij denken aan bijdragen voor de
rubriek 'Voor u gelezen', dus
knipsels uit andere kranten en
tijdschriften die van belang zijn
voor de nieuwsbrief, maar ook
door de lezers zelf geschreven
stukjes over onderwerpen die met
de geschiedenis van het Gein, de
actuele situatie of de toekomst van
het Gein te maken hebben zijn van
harte welkom. Ook voor het
samenstellenen bijhouden van een
archief willenwij graag beschikken
over relevante stukken, maar ook
dia's, foto's, proza, poëzie etc

Wilt u copy voor het tweede
nummer voor 24 juli inleveren bij
Ellie den Hartog, Gein Zuid 25,
postcode 1391 JE,Abcoude.

Deze Nieuwsbrief is samengesteld
door de Werkgroep Documentatie
& Publiciteit: Ellyde Bruin, Tineke
Gielissen, Ellieden Hartog en Bert
Ripmeester
Vormgeving: laura Kisman& Thijs
~nger
Druk:Grafisch CentrumAbcoude
Sponsor: Rabobank

Redactieadres: Ellie den Hartog,
Gein Zuid 25; postcode 1391 JE,
tel. 02946-4722


