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Ledenaantal enorm gegroeid
In april van dit jaar,toen de eerste nieuwsbrief verscheen, telde
de vereniging zo'n 80 leden en donateurs. Na het uitkomen van
de nieuwsbrief stroomden de nieuwe leden toe. De stand is nu
210 leden en 18 donateurs. Dit is een fantastisch resultaat.
De Vereniging Spaar het Gein
voorziet duidelijk in een behoefte.Dat
blijkt niet alleen uit de toestroom van
nieuwe leden, maar ook uit de vele
briefjes met aanmoedigingen, die de
aanmeldingsbonnetjes begeleiden.
De reacties van de fietsers en wandelaars, die wij voor de ledenwerfactie
aanhielden, logen er ook niet om.
Het werd hoog tijd, vonden zij,dat er
eens wat gedaan zou worden om de
verloedering van het Gein tegen te
gaan.
Door de groei van het ledental staan
wij sterker en worden wij serieuzer
genomen. Bovendien zitten we aardig
bij kas zodat I:we ons kunnen veroorloven grotere acties op touw te
zetten. Maar we zijn er nog lang niet.
Wij moeten doorgroeien. We vragen
daarom aan elk lid : werf één nieuw
lid erbij. Vraag het aan je buren, je
vrienden, je familie.Laat ze dit krantje
lezen. Neem ze mee naar de ledenvergadering. Neem ze echter vooral mee
naar het Gein. Wijs ze op de prachtige
plekjes maar wijs ze ook op de
situatieswaar de verloedering begint.

Wie is er lid
De Geinbewoners zelf zijn een grote
groep binnen het ledenbestand. Meer
dan een kwart van de leden woont
aan het Gein. Daarmee is 40% van de
Geinbewoners
lid van onze
vereniging. Dat is prachtig, maar niet
voldoende. Eigenlijkzou iedere Geinbewoner lid moeten zijn.
Inwoners van het dorp Abcoude
vormen de hoofdmoot. Het is fijn dat
zovelen zich verantwoordelijk voelen
voor dit stukje dorp. Aan de relatief
grote aanwezigheid van mensen uit
Amsterdam Zuid-Oost is de ontsluiting van het Gein te merken door de
aanleg van het fietspad bij de
Vinkenbuurt.
45%
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In deze nieuwsbrief
Met genoegen bieden wij u hierbij
de tweede nieuwsbrief aan van de
Vereniging Spaar het Gein. De vorige nieuwsbrief is in een zeer grote
oplage verspreid. Vanaf nu heeft de
oplage een bescheidener omvang en
richten wij ons voornamelijk op de
leden van de vereniging en een
aantal belangstellende instellingen.
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Een overzicht van het ledental van
de vereniging.
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In de rubriek 'Stand van Zaken'
kunt u lezen hoe dit jaar besteed is
en wat de plannen zijn voor het
komende jaar.
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Speciale aandacht vragen wij voor de
a.s. ledenvergadering Het wordt een
informatieve avond, waarbij tevens
een nieuw bestuur gekozen wordt.
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Een belangrijk thema van deze
nieuwsbrief is het Verkeer langs het
Gein. U kunt alles lezen over de
enquête die in juli gehouden is bij
wandelaars fietsers.en bewoners
van het Gein
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De Gaasperzoom; het noordelijk
deel van het Gein wordt meer en
meer recreatiegebied voor Amsterdam Zuidoost, wat doet onze
vereniging?
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5 oktober om
20.00 uur in de
Angstelborgh

Vaten olie in het Gein
In de VAR van 12 augustus
lazen wij het volgende bericht:
'Op 5 augustus werden er een
aantal vaten olie gedumpt in het
Gein. De olie dreef uit de vaten. De
vaten en enkele accu's werden door
een loonbedrijf eruit gehaald en
naar de gemeentelijke opslagplaats
gebracht. In het Gein werden matten gelegd om de olie op te vangen.

De dader C.) is niet bekend'.
Wij hebben navraag gedaan bij
verschillende
instanties
naar
eventuele stappen die ondernomen
zijn om de daders op te sporen, er
bleek dat geen bruikbare tips
waren binnengekomen
over de.
herkomst van de vervuiling zodat
jammer genoeg geen proces
verbaalopgemaakt kon worden.

-Spoor het Gein-1

"Wandelen langs het Gein "een
tocht langs de geschreven historie
van het natuurgebied.
Met de bon op de achterkant kunnen
nieuwe leden worden aangemeld.
Het uitgeven van deze tweede
nieuwsbrief is mogelijk gemaakt
door een gift van de Coöperatie
'Amstel-en Vechtstreek.
De Werkgroep Publiciteit

Extra nummers
van deze
nieuwsbrief zijn
verkrijgbaar bij
de werkgroep
Publiciteit (Gein
Noord 37, tel.
02946-1851 )

Stand van zaken

van de tennisbaan een halt toegeroepen. Nu loopt bij de Raad van
State een procedure,
waarin de
eigenaar

Zomer 1993... te nat, te koud, te dit, te dal.. Toch liggen water en
groen van het Gein er goed bij. Maar dat wist U als Geinliefhebber natuurlijk al wel. U bent nu meer geïnteresseerd in een
antwoord op de vraag wat wij de afgelopen tijd hebben gedaan
om het Gein mooi te houden.

Waren dat meeslepende
acties of
spectaculaire
stappen
om onze
doelstelling
uit te dragen?
De
doeners en de bevlogenen in onze
kring zien daar zeker reikhalzend
naar uit. Maar tussen droom en
daad staan wetten in de weg en
praktische bezwaren ...
Dus bestond ons werk voornamelijk uit overleggen en vergaderen,
ons bezig houden met bezwaar- en
beroepschriften, zorgvuldig volgen
wat er in het Gein gebeurt, meningen van aanwonenden peilen (over
het verkeer), en nadenken over de
toekomst van het Geingebied.
Fraaie praat zult U zeggen, maar nu
de feiten' Welnu, hier komt dan in
vogelvlucht een overzicht van onze
belangrijkste activiteiten.

Werkgroep
mingsplan

bestem-

t
De gemeente Abcoude tobt al lang
met het feit dat de bestaande bestemmingsplannen
voor het landelijk Buitengebied tesamen een sterk
verouderde lappendeken
vormen:
veel gaten en loshangende einden.
Nu is het maken van een nieuw
bestemmingsplan
gespecialiseerd
werk. De gemeente zegt daarvoor
onvoldoende know-how en geld in
huis te hebben. Daarom was het
nog niet zo'n slecht idee van het gemeentebestuur
om te proberen de
deskundigheid,
die op dit gebied
onder de inwoners aanwezig is, te
mobiliseren. En zo werd in mei jl.,
met als voorzitter Mr.G. Kabalt. de
werkgroep
Herziening
Bestemmingsplan geïnstalleerd. Onze vereniging is ook uitgenodigd
haar
inbreng te leveren. Omdat wij het
belangrijk vinden al in deze voorbereidende fase bij het nadenken over
de toekomst van het Buitengebied
betrokken te zijn, hebben enkele
van onze bestuursleden in de werkgroep zitting genomen. Met een
nogal ambitieus programma is de
werkgroep inmiddels gestart.

Bouwplan boerderii
Gein Zuid 40-41
Deze boerderij heeft de karakteristieke bouwvorm van boerderijen in
ons gebied, te weten hoofdgebouw,
met daaraan
vastgebouwd
een
tweede woongedeelte, het 'zomerhuis'. De eigenaar van Gein-Zuid
40-41 vroeg de gemeente vergunning om het huidige zomerhuis te
slopen. Hij wilda vervolgens op een
tiental meter aan de andere kant
van het hoofdgebouween
nieuwe
woning bouwen. 'Spaar het Gein'
heeft de gemeenteraad laten weten
niet gelukkig te zijn met dit bouwplan. Ons bezwaar komt er op neer
dat wij de voorgenomen afsplitsing
van het zomerhuis zien als een 'stijlbreuk'. Keurt de gemeente dit goed,
dan zal die beslissing ongetwijfeld
precedentwerking hebben. En daarmede ondergraaft zij haar mogelijkheden om in de toekomst
het
agrarisch karakter van de bebouwing aan het Gein te handhaven.
Helaas heeft een krappe meerderheid van de gemeenteraad
op
weinig overtuigende
(politieke?)
gronden besloten de gevraagde
vergunning toch te verlenen.

Tennisbaan bii Gein
Noord 88
De eigenaar van dit pand heeft
vergunning gevraagd om bij zijn erf
(agrarische bestemming)
een tennisbaan aan te leggen. Het bestuur
van 'Spaar het Gein' ziet het agrarische karakter van die tennisbaan
niet zo zitten. Vandaar dat medio
1992 een bezwaarschrift werd ingediend tegen het aanvankelijke voornemen

van de gemeente

om dit

plan niet zonder meer af te wijzen.
De gemeentelijke commissie voor
beroep- en bezwaarschriften

heeft

ons standpunt
onderschreven.
Daarna hebben ook B&W de aanleg

-Spoor het Gein-2

alsnog

probeert

zijn

Wimbledon aan het Gein te krijgen.
Voor alle duidelijkheid:
tennisbanen, bungalows, dagcampings,
parkeerterreintjes ... het kunnen op
zich best nuttige en respectabele
zaken zijn. Maar als zij eenmaal in
Tennisbanen,
belangrijke mate het gezicht van het
bungalows,
Geingebied bepalen, waar blijven dagcampings
wij dan wanneer wij stadsontwiken parkeerkelaars, wegenbouwers of recreatie- terreinties
planners willen voorhouden dat zij mogen niet het
gezicht van het
van dit waardevolle en ongerepte
landelijke gebied af moeten blijven? Gein bepalen,

Herinrichting AmsteIIanci
Ook deze planologische
molen
maalt voort. Met genoegen kunnen
wij melden dat vrijwel alle opmerkingen die wij hebben gemaakt
over het ontwerpplan 'Amstelland
positief zijn ontvangen.
Zo wil men afzien van de eventuele
bouw van nieuwe boerderijen bij
het Gaasperzoomgebied
en bij
voorkeur
bestaande
agrarische
bebouwing ook weer een boerenbestemming geven. Verder is men bereid een in het gebied van GeinNoord ontworpen fietspad meer op
Amsterdams
grondgebied
te leggen. Tenslotte is toegezegd dat bij
weg- en kadeverbetering
in het
Gein het bestaande wegprofiel en
de bermbeplanting zoveel mogelijk
gespaard zullen blijven.

Groot Rome
De boerderij,
of liever de ruïne,
Groot-Rome (Gein-Noord 1) is gesloopt. Helaas is daarmee definitief
verdwenen
wat eens een fraaie
boerenhofstede
aan het Gein was.
Het feit dat dit bouwwerk
op de
Rijksmonumentenlijst
was geplaatst heeft de langzame ondergang niet kunnen voorkomen. De
eigenaar van een monument kan
nu eenmaal niet gedwongen worden zijn bezit tegen verval te
behoeden, In het geval van GrootRome ging het om een koppige
eigenaar, die om wat ondoorgrondelijke redenen zijn oude familiebezit liet verkommeren.

Na twintig

jaren aftakeling ging de bouwval de
laatste tijd een gevaar opleveren.
'Spaar het Gein' heeft daarom - met
bloedend hart - bij de gemeente
aangedrongen
op maatregelen,

Veel meer dan de sloop gelasten
kon de gemeente niet. Groot-Rome
exit ... wie weet waar het puin is
gebleven mag het zeggenl
I

Boeren aan het Gein I

De werkgroep
die zich met deze
titel tooit heeft een zeer geanimeerde vergadering
gehad. Alle
problemen
van en rond de agrarische wereld werden toch nog niet
opgelost.

Enquête 'Verkeer
langs het Gein I
Een werkgroep heeft in de maand
juli onder de aanwonenden
een
uitgebreide
vragenlijst verspreid.
Het percentage
terugontvangen
antwoorden
ligt hoog. De uitkomsten zijn in de computer
gegaan.
Elders in deze nieuwsbrief brengen
wij onze leden op de hoogte van
wat daar zo allemaal uit zal rollen.

Jaarliikse algemene
ledenvergadering
Dinsdag 5 oktober a.s, houden
wij onze jaarvergadering in het
Dienstencentrum
'de Angstelborgh', Dorpszicht 22a, Abcoude.
Als bestuur hopen wij dat wij dit jaar
opnieuween grote belangstelling van
onze leden voor deze vergadering
zullen krijgen. Zonder een goed contact met onze achterban weten wij
niet of U als leden achter ons doen en
laten staat. Een ledenvergadering is bij
uitstek de plaats om met elkaar te
bezien of we de goede koers volgen.
Op de ledenvergadering
komen
natuurlijk
in de eerste plaats een
aantal 'huishoudelijke' zaken aan de
orde, zoals het Jaarverslag
en de
financiële stukken. De vereniging

statuten voorgeschreven 'afspiegeling'
van het bestuur tot zijn recht laat
komen, d.w.z. dat de verschillende
direct belanghebbenden
bij het
Geingebied, te weten de aanwonende
agrariërs,-niet-agrariërs en de recreanten op een evenwichtige wijze in het
bestuur vertegenwoordigd zijn.
Het huidige bestuur
is als volgt
samengesteld:

Jan Swinkels - voorziller
Anneke de Groot - secretaris
Jan f..jgthart- penningmeester
Jan Beukeboom
EI/yde Bruin
Kees de Bruyn Kops
NicoHopman
Ger van Schaik
Van deze leden hebben Elly de Bruin,

Tot slot

heeft haar formele status gekregen op
5 oktober 1992. De statuten bepalen
dat het boekjaar van de vereniging

Kees de Bruyn Kops en Jan Swinkels
zich niet meer herkiesbaar gesteld. In
dit verband draagt het bestuur de

Het behoud van het Gein gaat
iedereen in onze vereniging en in
ons bestuur ter harte. Maar binnen
dat grote doel willen de meningen
nog wel eens uiteenlopen. Dat gaat
van 'boerenland alleen in boerenhand' tot 'Het Gein: stilte -en
natuurgebied.absoluut
autovrij'. En
velerlei schakeringen daartussen.
Is daar wel uit te komen? Tot nu toe

gelijk is aan het kalenderjaar.
Om
praktische redenen stelt het bestuur
voor om het eerste boekjaar te laren
eindigen op 31 december 1993. Dat
betekent dat in de jaarvergadering van
1993 nog niet de jaarstukken over het
eerste boekjaar behandeld kunnen
worden. Dat gebeurt dan in de jaarvergadering van 1994. Er zal nu een

volgende kandidaten voor:

zijn wij als be~tuur daar niet somber

kascommissie benoemd worden die
de financiële positie van de vereniging
moet beoordelen.
Verder zal de
penningmeester een overzicht van de

plannen

over.
In de eerste plaats menen wij dat uit
het naast elkaar leggen van meningen en belangen bruikbare afwegingen en oplossingen moeten komen.
Belangrijker nog is het feit dat kennelijk vrijwel iedereen die direct bij
het Gein betrokken
is, het gevoel
heeft dat het om iets bijzonders
gaat. Op het Gein ben je trots, maar
Je weet ook dat je er met zorg mee
om moet gaan. Dat lijkt mij een
aardige verklaring voor het feit dat
er tot nu toe zo betrekkelijk weinig
aan het Gein verprutst is. Daarom is
het ook geen hopeloze taak om als
boeren, burgers en buitenlui samen
het Gein te sparen.

Jan Swinkels

stand van zaken geven.

Samenstelling

bestuur

Het huidige bestuur heeft zich in
oktober 1992 als de oprichters van de
vereniging gepresenteerd. Die eerste
ledenvergadering.
is ermee akkoord
gegaan dat dit eerste bestuur zonder
de formele voordrachtsprocedure
in
funktie is gekomen. Nu wij deze
oprichtingsfase voorbij zijn, is het zaak
bij de bestuurssamenstelling
de
normale regels van de verenigingsdemocratie te volgen. Onze statuten
bepalen dat zowel het bestuur als
tenminste tien leden het recht hebben
om een voordracht op te maken voor
de benoeming van bestuursleden.
Een voordracht moet tenminste twee
dagen voor de vergadering
bij het
bestuur zijn ingediend.
Een belangrijke bepaling is verder dat
de opstellers
steeds

zoveel

van een voordracht
mogelijk

-Spaar het Gein-3

de in de

Trinelle van der Neut, Gein Noord 12.
Rien Leemans, Gein Noord 18
Tijdens het tweede gedeelte van de
jaarvergadering wil het bestuur enkele
punten aan de orde stellen die voor de
toekomst van het Gein van groot
belang zijn. Wij denken daarbij onder
meer aan recreatie in het Gein en de
voor het nieuwe

bestem-

mingsplan buitengebied.
Om deze discussie nog wat meer reliëf
te geven, hebben wij besloten de
politieke partijen in Abcoude uit te
nodigen om op onze ledenvergadering te komen vertellen welk beleid zij De politieke
voor het Geingebied
voor ogen portijen vertellen
hebben. Door hen een aantal princi- op de ledenpiële vragen voor te leggen kunnen vergadering
wij op die avond toetsen of hun welk beleid zii
politiek naar onze mening wel het voor het gebied
juiste Gein-gehalte heeft.
Alle partijen, die in de gemeenteraad
vertegenwoordigd
zijn zullen aan
deze publieke discussie deelnemen.
De discussie wordt geleid door jhr.
Mr.J.E. van der Does de Willebois (in
onze gemeente bekend als voorzitter
van de Gemeentelijke commissie voor
Beroep- en Bezwaarschriften). Onze
jaarvergadering
forum discussie

zal mede door deze
een belangrijke

boeiende avond worden.

en

voor ogen
hebben.

ête
f;ytqtt verkeer

langs hèt Gein

In de afgelopen maanden is het bestuur van de Vereniging
Spaar het Gein vele malen verzocht 'iets te doen' aan het
verkeer langs het Gein. Vaak werd dan gedoeld op de grote
groepen motoren die op zondagen langs het Gein razen.
Ook maakte men zich bezorgd over de snelheid van het
'normale' verkeer of over dronkenlappen
die in het weekend in de nacht het Gein als sluiproute gebruiken, maar
dan met veel te hoge snelheid, wat de dood van vele katten,
egels en andere dieren tot gevolg heeft gehad.
Het leek verstandig
om naast de
opinie binnen het bestuur ook de
opinie buiten het bestuur te peilen,
namelijk
bij alle betrokkenen,
bewoners van Gein Noord en Gein
Zuid en mensen die het Gein bezoeken voor recreatieve doeleinden, de
recreanten.

Vragenliisten

Het rapport
Verkeersoverlast
aan het Gein2,
een onderzoek
door de
'ereniging Spaar
let Gein'ligt voor
belangstellenden
'er inzage bii het
secretariaat van
de vereniging

Er is een vragenlijst opgesteld over
het gemotoriseerde verkeer aan het
Gein. Er wordt in deze vragenlijst
gevraagd
of men vindt dat het
verkeer de laatste jaren is toegenomen, of men zich er wel eens aan
ergert en zo ja, waaraan dan en
wanneer. Ook wordt gevraagd of
men vindt dat er maatregelen
genomen
moeten worden
met
betrekking tot het gemotoriseerde
verkeer en zo ja, welke. Er waren
twee verschillgnde versies van de
vragenlijsten, een schriftelijke voor
de bewoners en één, die mondeling
afgenomen moest worden, voor de
recreanten. Bovendien waren er bij
de recreantenlijst
nog een aantal
vragen toegevoegd over waar men
vandaan komt, hoe vaak men het
Gein bezoekt en wat de reden is om
er te komen.
Op 11 juli hebben leden van het
bestuur
en van de werkgroep
Publiciteit en de werkgroep Verkeer en Recreatie zich bij toerbeurt
opgesteld bij de Wilhelminabrug
om wandelaars en fietsers te vragen
naar hun mening over het verkeer
aan het Gein. Het was een stralende

opgeleverd heeft.
Ook bij alle bewoners
van Gein
Noord en Gein Zuid is een vragenlijst in de bus gegooid en een aantal
dagen later weer opgehaald.
De uitslag van de enquête is uitgebreid weergegeven in het rapport
'Verkeersoverlast aan het Gein", een
onderzoek
door de Vereniging
Spaar het Gein'. Op deze plaats
worden
de resultaten
van dit
onderzoek slechts in het kort weer-

aan Gein Zuid. Of het in werkelijkheid ook het geval is dat het
verkeer is toegenomen
valt hier
natuurlijk niet uit op te maken. Het
gaat om een persoonlijke indruk.

Ergernis
Op de vraag aan de recreanten of er
naast al het schoons ook dingen zijn
waar men zich aan stoort antwoordde 75% van de wandelaars
en fietsers bevestigend. Als storende zaken noemden
zij daarbij
spontaan de verkeersdrukte
van
auto's en motoren.
Van de bewoners van Gein Noord
ergert bijna iedereen zich wel eens
aan het verkeer (93%), terwijl dat
aan Gein Zuid wat minder is (76%).
In de grafiek ziet u welke middelen
van vervoer als storend ervaren
worden en in welke mate.

gegeven.

Gemiddelde
3 groepen
ondervraagden.

Uitslag enquête
De 74 recreanten die ondervraagd
zijn waren voor 75% fietsers en
voor 25% wandelaars. Zij waren afkomstig uit Abcoude (10%), Drie-

1
64,4%

35

mond en Weesp (7%), Amsterdam
ZO (41 %), Amsterdam en omstre-

JA.

1~1%
JA.

58,0%

•
JA

17,7%

JA

er steeds sprake is van 3 groepen:
bewoners van Gein Noord, bewo-

meedoen en sommige fietsers reden
zo hard voorbij
dat het niet

ners van Gein Zuid en recreanten.
Veel mensen vinden dat het verkeer

naar gemotoriseerd verkeer. Uit de
antwoorden
bleek echter dat ook

mogelijk was om ze te benaderen.

in de afgelopen

racefietsers

Een aardige

nomen,

deze dag ook nog 12 nieuwe leden

2 jaar is toegemen dat idee aan

Gein Noord veel sterker heeft dan

-Spaar het Gein-4

NEE

82,3%

wilden graag hun medewerking
verlenen. Een enkeling wilde niet

hoewel

NEE

42,0%'

Noord zijn uitgedeeld
zijn er 57
(64%) ingevuld geretourneerd
en
van de 58 formulieren die aan Gein
Zuid zijn uitgedeeld zijn er 37;ok
64%) ingevuld teruggekomen.
Omdat bij het uitwerken
van de
vragenlijsten
bleek dat bij de
bewoners van Gein Noord en Gein
Zuid de meningen ten aanzien van

dag Binnen enkele uren was het
gewenste aantal vragenlijsten dan
ook ingevuld. De meeste mensen

is dat

NEE

65,3%

ken (29%) en van verder gelegen
plaatsen (13 %). Meer dan de helft
van deze mensen komt hier al
jarenlang bijna elke week Voor het
overgrote deel is de reden van hun
bezoek de rust en de mooie natuur.
Van de 89 formulieren die aan Gein

het verkeer op sommige punten
nogal verschillen, is besloten om
deze groepen apart te beschouwen.
U ziet dan ook dat in de grafieken

bijkomstigheid

'6%

Motoren

worden

door bewoners

van Gein Noord vaker storend
gevonden dan aan Gein Zuid. Er
werd in de vragenlijst

door veel mensen niet

erg gewaardeerd
met name

gevraagd

worden

wanneer

en dan

in groepen

NEE

gereden wordt. Men ergert zich
vooral aan hun hoge snelheid en
hun gedrag. Aan het landbouwverkeer stoort men zich meestal
niet. Als dat wel gebeurt (18%) gaat
het niet om de aanwezigheid
van
het landbouwverkeer,
maar om
onverantwoordelijk
rijgedrag, zoals
bijvoorbeeld
rijden met te hoge
snelheid. Waaraan men zich bij het
gemotoriseerd
verkeer
vooral
ergert kunt u lezen in de tweede
figuur.

Gemiddelde

Snelheidsb~., perking

3 groepen
ondervraagden.

De bewoners aan beide kanten van
het Gein en de recreanten zijn het
eens over de noodzaak van een snelheidsbeperking.
De gemiddelde
snelheid die gesuggereerd wordt is
voor Gein Noord 45 km/uur, voor
Gein Zuid 48 km/uur en voor de
recreanten 32 km/uur. Twee bewoners van Gein Noord vallen wat uit
de toon door een maximum snelheid
van 70 en zelfs van 80 km per uur
aan te bevelen. Als men deze antwoorden buiten beschouwing laat, is
de gemiddelde aanbevolen snelheid
voor Gein Noord 37 km per uur.

43,4'Yo

Gemiddelde
3 groepen
ondervraagden.

JA

NEE

83,0%

Afsluiten
Over de vraag of het Gein afgesloten zou moeten worden voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer,
zijn de
meningen verdeeld. Veel bewoners
aan Gein Noord (83%) en een kleiner gedeelte aan Gein Zuid (67%)
en van de recreanten (63%) zijn er
voor. Op welke tijden een dergelijke
maatregel zou moeten gelden, staat
vermeld in de grafiek hiernaast.
De bewoners van Gein Noord en de
recreanten zien graag dat gedurende de gehele week, of in ieder geval
tijdens het weekend de weg wordt
afgesloten voor doorgaand
gemotoriseerd verkeer. Voor Gein Zuid
is dat niet zo duidelijk.

Gemiddelde
3 groepen
ondervraagden.

82,3%

I~~
JA

NEE

•
29,1%
JA

NEE

17,7'10

rd.

!

i;:

I

t,

!

_1•......•
1
JA

NEE

64,4%

1

3.5.. ,.6.o.r..o

~~

JA

NEE

65,3%

Conclusie

1

34,no
i. .'.

JA

NEE

ï
JA

NEE

•

48,0% 52,0%

JA

NEE

voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er is een meerderheid voor het
afsluiten van de noordzijde van het
Gein, maar aan de zuidkant zijn de
meningen verdeeld. Het afsluiten
van alleen de noordkant
kan tot

belangrijke
reden hiervoor
zou
kunnen zijn dat de weg aan Gein

gevolg hebben dat Gein Zuid en de

smaller,

bochtiger

ook onoverzichtelijker
GeinZuid.

en dus

is dan aan

f_,.;,_,-",-""-.'"

JA

42,0%

JA

Stationstraat
onacceptabelretr'ukker
worden. Wellicht is het mogelijk om
een proef

te doen,

waarbij

Noord alleen op zondagen
ten wordt voor doorgaand
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Gein
afgeslo-

verkeer.

I

I

NEE

58,0%

••

NEE

.~~
74,6%

Minder gelijkgestemd zijn de meningen over het afsluiten van het Gein

Wat daarbij opvalt is dat hier grote
verschillen zijn tussen de noord- en
de zuidkant
van het Gein. Een

Noord

l:c,

Zowel bewoners als recreanten vinden dat er langs het Gein te hard gereden wordt. Dit geldt voor auto's en
motoren, maar ook voor racefietsers.
Een deel van de bewoners vindt dat
landbouwvoertuigen
te hard rijden.
Vereniging Spaar het Gein zal bij de
overheid
aandringen
op een
snelheidsbeperking
voor beide
zijden van het Gein.

25,4%
JA

Een dergelijke proef kan gebeuren
door objectieve metingen van de
verkeersintensiteit, maar ook door de
bewoners

naar

hun

mening

vragenDe proef zou tenminste
jaar moeten duren.
In de komende
bestuur

maanden

van Spaar

te
een

zal het

het Gein deze

punten bij de desbetreffende
ties aan de orde steWen.

instan-

NEE

Amsterdam

Gaasperzoom
In de eerste Nieuwsbrief
is melding gemaakt van de
Amsterdamse plannen voor de aanleg van de Gaasperzoom:
Een nieuwaan te leggen groene zone met bosachtige en
andere beplanting, lanen, waterpartijen en rietland, met fiets,
voet- en ruiterpaden, sportterreinen enzovoort, kortom een
uitgesproken recreatiegebied voor Amsterdam Zuid-Oost.
Het inrichtingsplan voor dit gebied,
dat zich op Amsterdams
grondgebied vanaf de Hollandse kade ten
westen van het Gein noordwaarts
zal uitstrekken, is toevertrouwd aan
het Projektbureau
Groengebied
Amstelland.

Sporttereinen
Op het kaartje kunt u zien dat de
Gaasperzoom op betrekkelijk korte
afstand van het Gein ligt en slechts
door een smalle strook weiland van
de rivier gescheiden
is. De witte
plek in het noorden van de Gaasperzoom duidt de sportterreinen
aan, maar volgens de laatste berichten wil Amsterdam
die bij nader
inzien liever wat zuidelijker
aanleggen .. Dat is dus veel dichter bij
het Gein dan eerst de bedoeling
was. Wij vrezen hiervan dan ook
veel hinder.
Verder wil men behalve het reeds
bestaande
fietspad langs de Hollandse kade nóg twee verbindingst
paden tussen Gaasperzoom
en
Geinoever aanleggen, dwars door
het weiland:
in het noorden
een
fietspad en zuidelijker een voetpad.
Deze paden evenals de oude bestaande wegen zijn door stippellijnen aangegeven.

Bezwaren
Het bestuur
van de vereniging
Spaar het Gein heeft in februari in
een brief aan Gedeputeerde
Staten
van Noord-Holland
gereageerd op
het ontwerpplan voor de Herinrichting en bezwaar
gemaakt
tegen
enkele onderdelen
van het plan.
Twee bestuursleden
van Spaar het
Gein bezochten op 24 juni de door
de Provincie Noord-Holland
georganiseerde
openbare hoorzitting
van de Commissie van Onderzoek
Herinrichting
Amstelland,
waar
personen en instellingen
gelegenheid kregen bezwaren mondeling
nader toe te lichten.

Aanpassing
Het is de bedoeling dat deze Commissie van Onderzoek
advies uitbrengt en dat vervolgens in januari
1994 daarover een definitief besluit
genomen wordt.
De strook, geheel afgezonderd
van
de stedelijke agglomeratie,
vormt

Zuid-Oost

betrokken

recreatiegebied.
Echter voor de
fietsers en wandelaars,
ook die uit
Amsterdam Zuid-Oost, is het Gein
zowel

via Abcoude

Driemond
Daarom

als ook via

heel goed toegankelijk
vinden
wij dat
het

ontworpen noordelijke fietspad niet
rechtstreeks op de Geinoever moet
aansluiten maar veel beter met een
flauwe bocht noordwaarts
over
Amsterdams
grondgebied
op de
Gooilandse

weg uit kan komen.

Weidevee
Het geprojecteerde
voetpad
is
volstrekt overbodig, wanneer wandelaars alover
een uitstekende
mogelijkheid beschikken om vanuit
de Gaasperzoom
via de Hollandse
Kade of via de Gooilandse weg een
rondwandeling
langs het Gein te
maken.Naar
de ervaring
van de
boeren vergroot iedere doorsnijding
van hun weilanden
met voet- of
fietspaden
het risico van overlast
voor hun vee. Honden die via dergelijke paden worden uitgelaten
veroorzaken paniek onder met name schapen. In deze geest heeft ook
de gemeente Abcoude zich over de
ontworpen paden uitgesproken.

Groen scherm

een slechte zaak dat de huidige
plannen veel te weinig rekening
houden met deze unieke situatie.

Wij zijn van oordeel dat dit recreatiegebied een voor het Geinlandschap
wezensvreemd
element vormt. Een
flink stuk van de karakteristieke
open ruimte gaat verloren. Wij beseffen wel dat dit vergezicht op die
plaats door de Amsterdamse stedebouw reeds bedorven is en dat het
groene scherm van de Gaasperzoom
die stedelijke achtergrond tenminste
nog wat aan het oog onttrekt. Maar
wij pleiten ervoor dit scherm zo ver
als maar
mogelijk
is van de
Geinoever verwijderd te houden,

De Hollandse

Voortbestaan

een typisch landelijke voortzetting
van het overige Geingebied, waarmee het een natuurlijke, geheel op
zichzelf staande eenheid vormt. Mét
alle typische landelijke kenmerken,
waardoor het zo'n bijzondere plaats
in de regio inneemt. Juist daarom is
het óók voor de recreanten
uit de
stad zo waardevol. Wij vinden het

kade

De Hollandse kade was altijd een
onverharde.alleen
te voet te doorkruisen, door bomen en struiken
gemarkeerde landscheiding,. Helaas

Het ruimtelijk terugdringen
van de
Gaasperzoom zou voor de boeren als
voordeel hebben dat meer weiland
beschikbaar blijft of komt. Dit laatste

heeft het nu daarlangs

is van vitaal belang
voor het
agrarisch karakter van het Geinge-

lopende fiets-

pad, dat op de weg langs het Gein
uitkomt, de oude situatie nodeloos
bedorven.

Men

wil

echter

nóg

bied. Wij herhalen
nog eens met
nadruk dat wij de blijvende agraris-

verder gaan. De twee geplande
fiets- en voetpaden weerspiegelen

che bestemming

de verderfelijke

voor het voortbestaan van de huidige

noordelijke
vooral

neiging

om het

deel van het Geingebied

te beschouwen

als een bij
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beschouwen
landschappelijke

van het Geingebied
als een voorwaarde
situatie.

"in den eenzamen tuin van de Vink
(...) Toverwereld, buiten de wereld".
± '1961 In het begin van de

wandelen langs het

zestiger jaren schrijft Dr. L. van
Egeraat
in
"Het
onbekende
Nederland:
Kennen Amsterdam-

In

r----r

"

C0

1914 Eén van de eerste wandelgidsjes die de wandelaar
mede
langs het Gein voeren
is een
ANWB-gidsje uit 1914: 'Te voet van
Amsterdam naar Arnhem'. Bijna 60
jaar later -in - 1973 - lopen enkele
journalisten deze tocht nog eens na
Het gidsje noemt het Gein "mooi en
intiem, er zijn prachtige boerderijen
en de Bondsleden
moeten 2 cent
p.p. betalen
om de tol van het
Velterslaantje te kunnen passeren."
1973 In 1973 is het Gein volgens
de journalisten "een aangename verrassing" (na het Amsterdamse geraas
van het verkeer van de Middenweg I).
Het riviertje is nog "mooi en intiem
en de wind ritselt zachtjes in de
wilgen". Het zou een buitendecor
van Nesoio's verbeelding
kunnen
zijn".
2033 Dan proberen ze zich voor
te stellen hoe ~et er over 60 jaar zou
uitzien. "Een parkvijver tussen het
beton?" Als ze tenslotte in Arnhem
zijn aangekomen,
maken ze de
balans op. Over het stukje langs het
Gein schrijven ze: "Over het mooie
stuk langs het Gein is een snelweg
geprojecteerd,
terwijl van ruimtelijke ordening daar weinig te merken viel". Overigens
konden de
journalisten hun dorst niet lessen in
café Vink (dat al was opgeheven) en
tot overmaat van ramp bleek ook
het pontje
over het Merwede
(=Amsterdam-Rijn)
kanaal opgeheven. Maar: "We maken nog wel
kennis met de oude pontbaas. de
heer De Groot, die sinds het uit de
vaart nemen van zijn pontje zijn leven in verdwaasdheid
doorbrengt".
1915 In 1915 komen we een be-

tertje. maar zo mooi begroeid en zoo
dikwijls en zoo goed geschilderd,
dat bij het woord alleen iedereen al
denkt aan Holland op zijn mooist".
1927 In 1927 laat de heer
dAilly, dan bestuurslid
van het
Genootschap
Amstelodamum,
in
zijn "Wandelingen om Amsterdam"
een ander geluid heren. Wel staan
de knotwilgen nog langs het smalle,
sterkkronkelende
Gein, en liggen de
vele boerderijen voor het merendeel
idyllisch in het geboomte verscholen, maar, zo vraagt d'Ailly zich af,
is het hier nog wel rustig genoeg:
"wel is het jammer, dat deze streek
op mooie zomersche dagen wat ál
te druk wordt bezocht door watertoeristen en fietsers, die langs de
oevers picknicken en het gevoel van
rustig buiten zijn wel wat kunnen
wegnemen.
Op een weekdag zal
deze tocht dan ook veel beter voldoen dan's Zondags".
1928 Hoe gaat het nu verder
met die rust langs het Gein? Onze
volgende wandelaar - uit 1928 - Dr.
A.c. Broer, (hier praktizerend als
natuurschrijverl)
is al helemaal
afkerig van rumoer. "Druk rumoer
zou hier schennis zijn. Is de grammofoon van dien eerzamen Weespschen burger niet zulk een schendster, als zij, d'eersten tijd als Weesp
nog dichtbij is, het zachte spreeuwenlied met luid en schetterend
geweld overstemt?" Maar gelukkig,
"verderop
is de rust volkomen".
Dan is zijn stuk één lofzang op de
natuur, het licht en het "goeddeels
ongerepte landschap".
1951 Hoe Nesèio over het Gein
dacht, hebben we al kunnen lezen
in het eerste nummer van Spaar het
Gein. In 1951 bezoekt hij tweemaal
het Gein. In zijn natuurdagboek
schrijft hij (14 september): "Vrijdag.
Wind, wolken en z0l( zeer koel in
de wind, warm in de~on en uit de

roemde wandelaar
tegen, Jac. P.
Thijsse (geciteerd in Abcoude en
Baambrugge 900 jaar): "Nu evenwel

wind. Trein 9.55 MY naar Abcou.

laten

Vink,

we Abcoude

achter

ons en

stappen dan de grindweg op langs
het veelgeprezen Gein, een smal wa-

Met de fiets:

Noord-zijde

kopje koffie met pitkoekjes
door

het

tolhek

Vecht". Op "17 Oktober"

Gein,

ons langs de Noordzij van het Gein
naar Weesp. "Naar links liggen de
uitgestrekte
weilanden
met de
zwart-witte
stippen der koeien en
de torenhoge
hooimijten
bij de
boerderijen" .
1985 Maar wanneer een kwart
eeuw later de wandelaars Kees ten
Holt en Jouke van der Meij in
"Lopen over gras, een wandeling
van Amsterdam
naar Zutphen",
langs de linkeroever van het Gein
lopen, is de toon anders. Zij verzuchten: "Het Gein is nog steeds
mooi, landelijk Holland op zijn best,
maar kijk hier niet teveel naar links."
En: "Het is jammer dat het verkeer
langs deze linkeroever niet beperkt
is tot fietsers of nog liever, tot
wandelaars. Weliswaar kunnen de
heren automobilisten hier niet hard
rijden maar vervelend is het wel om
voortdurend
opzij
te moeten
stappen.
Toch een beeldschoon
weggetje"
1986 De "Amsterdamse Ommegang", een wandeling rond Amsterdam, voert ook langs het Gein.
"Soms is de oprukkende bebouwing
van Amsterdam
(Gaasperdam
en
het nieuwe grote ziekenhuis AMC)
of het dorpje Abcoude
te zien.
Langs de weg zelf heerst een landelijke rust".
Welnu, hoe het ook gesteld is met
de landelijke rust, laten we de achtiende-eeuwse
dichter Leuvenigh
maar het laatste
woord
geven
(geciteerd in het boekje "Clark Gable
in Monnickendam"):
't Gein, dat oog en hart bekoort,
't Gein, met zijn stille baaren,
Daar men zonder zorg en schroom,

veilig op kan speelevaaren",

aan de
naar

de

weer de-

zelfde route, dezelfde trein en koffie
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mers het gebied van de Waver en
het Gein?". Hij beschrijft een tocht
van een kleine tachtig kilometer,
waarbij de toerist "weinig collega's
zal tegenkomen".
Over het Gein
weet hij te melden
dat het een
zeldzaam
fraai binnenwatertje
is
met weidse uitzichten. Dan leidt hij

Bert Ripmeester

Het gebied langs het Gein is van

De Nieuwsbrief van de vereniging
Spaar het Gein verschijnt 3 maal

een biizor.dere schoonheid.

per jaar: en wordt gratis aan de
Nu de laatste jaren de bevolking
langs het Gein meer divers
is
geworden, rijst de vraag hoe deze
schoonheid ook voor de toekomst
gespaard kan blijven.
Daar het beeld
vooral
wordt
bepaald door het agrarische karakter, lijkt het behoud juist hiervan de
hoogste prioriteit. Hiertoe zou de
landbouw
zich moeten kunnen

handhaven. Hoewel de landbouwbedrijven van tegenwoordig er heel
anders uitzien dan die van onze

leden toegezonden.
Wij doen hierbij een beroep op de
lezers voor het inzenden van copy.

voorouders, zijn het toch juist deze
bedrijven die het agrarische karakter
en daarmee
het Gein kunnen
sparen.

Wij denken aan bijdragen voor de
rubriek 'Voor u gelezen', dus knipsels uit andere kranten en tijdschriften die van belang zijn voor
de nieuwsbrief. Ook door de lezers
zelf geschreven stukjes over onderwerpen die te maken hebben met
de geschiedenis van het Gein, de
actuele situatie of de toekomst van
het Gein hebben zijn van harte
welkom. Voor het semenstellen en
bijhouden van een archief willen
wi] graa.g
beschikken
over
relevante stukken, maar ook dia's,
foto's, proza, poëzie etc.

Chiel Sanders
Coöperatie 'Amsfel- en Vechtstreek'

Coöp. "Amstel en Vechtstreek"

UA

Tuincentrum
,\'ell(~x~(·)11
all(t.lltle
De Grote Groene Vakwinkei

Molen

I

Wilt u copy voor het derde nummer
voor 1 december inleveren bii Ellie
den Hartog,
Gein Zuid 25,
postcode 1391 JE, Abcoude.

Delphine I

De bekende Abcouder
beeldend
kunstenaar
Jan Vluggen maakte
deze linosnede en stond hem af aan
de Vereniging Spaar het Gein.
Jan Vluggen schildert en tekent al
vele jaren aan het Gein. Hij zegt
daarover:
'Op zoek naar mooie
plekjes ben ik menigmaal de berm
ingereden door ... jawel racefietsers.
Maar goed we kunnen
ons niet
overal aan ergeren, maar puzzeltochten met auto's en motorclubs
zijn echt erg.' Hij hoopt dat we met
de verkeers enquête op de een of
andere manier iets kunnen bereiken.

Deze Nieuwsbrief is samengesteld
door de Werkgroep Documentotie
& publiciteit: Elly de Bruin, Tineke
Gielissen, Ellie den Hartog en Bert
Ripmeester.
Vormgeving: Laura Kismen en Thiis
Unger (020-4203799)
Sponsor: Coöperatie 'Amstel- en
Vecht streek'
Redactieadres:
Ellie den Hartog,
Gein Zuid 25, postcode 1391 JE,
tel. 02946-4722
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Ingezonden brief

Geachte heer Jan Ligthart.
Bedankt voor uw Nieuwsbrief nr.l .
Ik was gelijk enorm enthousiast en
wil direct lid worden.Als bewoner
van Amsterdam Zuidoost trek ik er
zeer regelmatig op uit in het Geingebied. Vooral met de fiets en ook te
voet, gewapend met verrekijker.
Ik geniet er enorm van en hoewel ik
er veel kom, ontdek ik er altijd wel
weer iets nieuws. Ik bekijk graag de
vele watervogels
bij het fort in de
winter en in het voorjaar de komst
van de weidevogels. Prachtig'
Elk voorjaar ben ik op zoek, met de
kijker', naar de uilen in het fort en 't
is heerlijk

ze steeds

weer te "ont-

moeten" In 1992 ontmoette ik regelmatig een wat groter type uil aan het
Gein zelf. Dat was voor mij toen de

van de Vereniging Spoor het Gein

straat:
postcode:
woonplaats:
Ik betaal door overmaking van
f 15,- (meer mag ook)
op rekening nr. 30.05.55.687
van de Rabobank

bekend punt voor u, anders graag
opnemen in uw actie-program.
Van harte veel succes met uw

te Abcoude t.n.v. de Vereniging
Spaar het Gein.
Gironummer van de bank is 60916

vereniging,
waar ik graag lid van
wil zijn. voor een goed en veilig
beheer van het Gein-gebiedl

Opsturen naar: penningmeester
Jan Ligthart, Gein Noord 37
1391 HA Alxoude
•doorstrepen wat nietvan toepassing is.

Met vriendelijke groet,

-Spoor het Gein-8

lid/donateur

naam:

eerste keer'
Zelf heb ik de bedreigingen van dit
gebied,
zoals de Nieuwsbrief
opgeeft, niet zo in de gaten. Wel
merk ik dat de te hoge snelheid
vaak van personenauto's,
mij
behoorlijk
stoort. Misschien
een

1"illem ABJ Tromp, Amsterdam

Ja, i.k geef mij ~ als
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