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Politiek eensgezind
over het Gein
De politieke partijen in Abcoude zijn het in hoge mate eens
over het gemeentelijk beleid voor het Gein. Bezorgd over het
kwetsbare Geingebied gaven alle partijen blijk van hun steun
aan het doel van SPAAR HET GEIN om het karakter van het
Gein te behouden. Hoopgevend was ook de overeenkomst in
visie van de raadsfracties over het nieuwe bestemmingsplan en
de verkeersproblematiek.

Dat bleek tijdensde forumavond
die de vereniging SPAARHET
GEIN op 5 oktober 1993 aan-
sluitendaan de ledenvergadering
organiseerde.Alle vier fractiesin
de gemeenteraad waren ver-
tegenwoordigd. Het CDA door
de heer De Vries, D66 door
mevrouw Slofstra,de VVDdoor
de heer Kabalt en de PvdA door
mevrouw Van den Bijtel. De
discussie w:rd in goede banen
geleiddoor de heerVander Does
deWillebois.

Op 2maart a.s.zullener gemeen-
teraadsverkiezingen worden
gehouden. De nieuwe raad zal
vele beslissingenmoeten nemen
die de toekomst van het Gein-
gebied raken. Denk bijvoorbeeld
aan het nieuwebestemmingsplan
Buitengebied. Alle reden om
vertegenwoordigers van de
politieke partijen eens te vragen
naar hun standpunten over
kwestiesrond het Gein.Kwesties
die veelboeren en niet-boerenuit
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Inrichtingsplan
Gaasperzoom na kritiek
heroverwogen
Het nieuwe inrichtingsplan voor de Gaasperzoom, zoals eind
vorig jaar voorgesteld door het Dagelijks Bestuur van Groen-
gebied Amstelland, is heroverwogen. Omwonenden en andere
belanghebbenden, zijn alsnog in de gelegenheid gesteld
bezwaren tegen het plan in te brengen.

Mede dankzij de namens Spaar
het Gein naar voren gebrachte
bezwaren heeft het Algemeen
Bestuur van het Groengebied
besloten nog eens naar de
inhoudelijke bezwaren te kijken.
De beslissing zal genomen
worden tijdens de vergadering
van Groengebied Amstelland

op 18 februari. Over de uit-
komst kan ik U in deze Nieuws-
brief helaas geen mededeling
doen.
Metro of geld?
De kritiek richtte zich op vooral
op de verplaatsing van de voor
sportvelden gereserveerde
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het Geingebied en veel dorps-
bewoners bezighouden, getuige
de grote belangstelling voor de
forumavond.

Behoud agrarische
karakter
Zowel forumleden als publiek
waren het er over eens dat het
agrarische en landelijke karakter
van het Geingebied behouden
moet worden. 'Het agrarisch
karakter kan alleen maar blijven
als het gebied agrarisch gebruikt
wordt', aldus de heer Kabalt.
Nu zullen er in de komende
jaren, net als in het verleden,
agrarische bedrijven zijn die
nevenactiviteiten willen onder-
nemen. Ook zullen er bedrijven
zijn die moeten beëindigen, zodat
de gebouwen voor andere
doeleinden zouden kunnen
worden gebruikt. Wat is toelaat-
baar?
'Geen stadsrandzone-activiteiten,
zoals kinderboerderij, kam-
peerboerderij, manege of dieren-
pension', zei mevr. Van den Bijtel
en het forum sloot zich daar
eensgezind bij aan. Wat dan wel,
als agrarische bebouwing zijn
oorspronkelijke functie verliest en
vrijkomt? 'Etiinwoonbestemming
verdient de voorkeur. Wel
moeten de landschapskenmerken
behouden blijven. De woon-
functie is een prima alternatief,
vooralsnog alleen in het hoofd-
gebouw', vond de heer De Vries.

CDA en VVD achtten erfsplitsing
in bepaalde gevallen toelaatbaar.

D66 vond dat geen goede zaak;
niet verschillende opgangen naar
een erf.
Welke functies gebouwen die niet
voor wonen in aanmerking
komen nu wel kunnen krijgen,
daarover kon geen van de politici
het verlossende woord spreken.
Over dit vraagstuk buigt zich
momenteel de werkgroep onder
leiding van de heer Kabalt, die het
opstellen Van het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied
voorbereidt.

Verkeer

Alle partijen waren het eens over
de recreatieve waarde van het
Gein, maar vonden ook dat er niet
te veel recreatie moet komen. Er
zijn genoeg voorzieningen. Mevr.
Slofstra: 'De stedeling is welkom
in het Gein, zoals wij welkom zijn
in de stad, maar we willen geen
"verparking" . Dus: geen extra
fiets- en wandelpaden van
Amsterdam-Zuidoost naar het
Gein, geen parkeerplaatsen en
aanlegsteigers. Aandacht is nodig
voor beperking van het waterver-
keer (motorboten) en bescha-
diging van bermen en oevers.
Opmerkelijk welwillend toonden
alle fracties zich over het idee van
SPAAR HET GEIN om een proef
te nemen met het beperken van
het gemotoriseerde niet-bestem-
mingsverkeer (auto's en motoren).
Het CDA was niet tegen afsluiting
van Gein-Noord, en misschien
ook Gein-Zuid. D66 was voor af-
sluiting, zo mogelijk aan beide
zijden. PvdA en VVD spraken
voorkeur uit voor afsluiting van
Gein-Noord. De heer Kabalt: 'Het
handhavingsbeleid zal de door-
slag geven; daarom moet er eerst
overleg komen met alle betrokken
instanties. Als blijkt dat beide
zijden afsluiten beter te controle-
ren is, dan bestaat daartegen geen
bezwaar'.
Alle partijen wezen er overigens
op dat de proef alleen betrekking
moet hebben op de weekends (of
alleen zon- en feestdagen). Rally's
door motorclubs moeten worden"".geweerd.
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Het hanclhavingsbeleid

Het was een prikkelende stelling
die de forumleider voorlegde:
'Een gemeente die niet in staat is
ui!gevaardigde wettent~nd-
haven verdient geen zelfstandig
bestaan'.
Het handhavingsbeleid bleek in
het nog korte bestaan van de
vereniging menigmaal een heet
hangijzer. De kritiek van SPAAR
HET GEIN en van vele aan-
wezigen betrof vooral het niet of
te laat ingaan door het gemeen-
tebestuur op signalen van regel-
overtreding. Zij werden daar-
door gedwongen dg_-rol van
opsporingsambtenaar op zich te
neIl}~l}.
Alleen het ÇDA vond dat het
gemeeI!igQ_estulJLwel_gQ.E;..dge-
reageerd had. De VVD vond dat
de gemeente wel in staat moet
worden geacht de wetten te
handhaven, maar daar niet altijd
in geslaagd is. 'Men kan zeggen
dat B&W de prioritei_t~!l_niet
goedJ~t:'12.lJtC'!.1:.gesteld,waardoor
het opsporingsbeleid en de
daarvoor benodigde juridische
kennis niet voldoende is ge-
bruikt. De gemeente heeft niet
altijd direct gereageerd', aldus de
heer Kabalt, die verder opmerkte
dat je regel~_0Jl~~n IPoeLmaken
als je ze kunt handhaven. De
PvclAms~hethi~~ciet mee eens,
als ditzou neerkomen op een
pleidooi om n?~z~~~j_~e regels
maar niet te treffen. D66 tenslotte:
'Het gemeentebestuur heeft in
bepaalde situaties gefaald en
moet zijn prioriteiten verleggen.
B&W moeten zelf hun beleid
handhaven en niet achter de
feiten aanhollen' .

De positieve geluiden van de
politici gaven SPAAR HET GEIN
de hoop dat het Gein in de
nieuwgekozen gemeenteraad het
beleid zal krijgen dat het van-
wege zijn schoonheid en karakter
verdient.

Tiebbe de Boer



WILGEN KNOTTEN
In het Geingebied treffen
we gelukkig nog veel knot-
wilgen aan. Vroeger had-
den die een economische
betekenis; ze leverden hout.
Tegenwoordig waarderen
we knotwilgen vooral om-
dat ze het landschap sieren.

~. Maar om dat zo te houden
e,

cf, is op gezette tijden onder-
houd nodig. De Knotgroep
Abcoude zet zich hier voor
in, met hulp van vrijwil-
ligers.
Er is werk aan de winkel!

Historie

Lang geleden vestigden zich
boeren langs de riviertjes rond
Abcoude, zoals de Angstel, de
Winkel en het Gein. Zij ontgon-
nen de wildernis en legden
dijken aan. Rond de boerderijen
en langs wegen en dijken
werden allerlei bomen aange-
plant voorthet gerief van de
bewoners. Ook de oeverlanden
en rietkragen werden benut,
voor de produktie van riet, toen
een zeer gewild produkt voor
dakbedekking, bewapening
van stucwerk, rietmatten e.d.
Zo ontstond in de loop der
eeuwen een gevarieerd cultuur-
landschap met langs de rivieren
en dijken aaneengesloten
groene linten van knotbomen,
boomgaarden en rietlanden.
Daartussen open weideland,
zodat je, wanneer je ver van
huis was, toch nog de kerk-
torens van je eigen dorp als een
baken aan de horizon kon zien
oprijzen.
Door het wegvallen van de
economische betekenis van de
landschapselementen na de
Tweede Werldoorlog is het
onderhoud langzaam maar
zeker in het slop geraakt. Het
aantal knotbomen en rietlandjes
is sterk teruggelopen.

Hernieuwde
belangstelling

Maar gelukkig staan de kleine
landschapselementen tegen-
woordig weer in de belangstel-
ling. Nu niet om hun economi-
sche waarde - hoewel er nog
steeds economische toepassin-
gen van de natuurprodukten
zijn -, maar om hun ecologische
betekenis, de waarde die ze
hebben voor het landschap en
denatuur.
Oude knotbomen herbergen
allerlei planten en dieren. Vlier,
lijsterbes, braam, fluitekruid,
varens, paddestoelen en mos-
sen vinden alle een goede
voedingsbodem in de knot-
wilgen. Veel vogels bewonen
de knotwilgen; één van de
belangrijkste is wel het steen-
uiltje. Menig insekt heeft zelfs
zijn naam aan zijn woonplaats
te danken, zoals het wilge-
haantje, de wilgeboktor, de
wilgemug en de wilgevlinder.
De waarde van knotbomen
voor het landschap is onmis-
kenbaar. Het zo vertrouwde
rijtje knotwilgen langs de
wegen en rivieren zal niemand
willen missen. "'"\
Praktisch vormen zij een goede
versteviging van slootkanten en
bieden ze mens en dier be-
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schutting tegen wind en regen.
Ook de riet- en oeverlandjes zijn
ecologisch belangrijk. De varia-
tie in oeverlandjes is groot, zo
ook hun planten- en dieren-
rijkdom.
Om deze fraaie groene linten in
stand te houden is onderhoud
en beheer nodig. De Knotgroep
Abcoude voert al meer dan 15
jaar het beheer over oever-
landjes en knotwilgen, dit in
samenwerking met vele vrij-
willigers.

JeroenMoen
Ver. Knotgroep Abéoude



VAN ZAKEN
Op de ledenvergadering van 5 oktober 1993 hebben we helaas
afscheid moeten nemen van onze voorzitter van het eerste uur,
Jan Swinkels, van het ecologisch geweten in het bestuur, Kees
de Bruyn Kops en van de "great communicator' Elly de Bruin.
Het beleid van de vereniging, dat voor een belangrijk deel door
hen is ontworpen, is door het nieuwe bestuur voortgezet Een
goed geformuleerd beleid was in de afgelopen bestuursperiode
ook hard nodig. We hebben ons vooral bezig moeten houden
met principiële vraagstukken die de toekomst van het Gein in
belangrijke mate zullen bepalen: het bestemmingsplan buiten-
gebied en de inrichting van de Caasperzoom,

Jaarvergadering

De eerste ledenvergadering
bestond uit een huishoudelijk
gedeelte en een openbaar ge-
deelte. In dat laatste gedeelte
werden de ~emeenteraadsfrac-
ties door Mr J.E. van der Does de
Willebois aan de tand gevoeld
over hun Geinvriendelijk karak-
ter. Op enkele nuanceverschillen
na bleken alle raadsfracties op-
vallend eenstemmig het beleid
en de belangen van de Verenig-
ing Spaar het Gein te onder-
steunen, zoals u elders in dit
nummer kunt lezen. Met de ge-
meenteraadsfracties aan onze
zijde moet het mogelijk zijn om
het karakter van het schone Gein
te behouden. En mochten de
raadsfracties ooit vergeten wat
ze hebben toegezegd, dan zullen
wij ze aan hun beloftes herin-
neren.

Werkgroep
bestemmings'p1an
buitengebied

Het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied wordt al geruime
tijd voorbereid door de werk-
groep herziening bestemmings-
plan buitengebied. De verenig-
ing Spaar het Gein heeft met drie
man een zware vertegenwoor-
diging in de werkgroep. Er is in
de afgelopen periode regelmatig
vergaderd. Het voornemen is
dat er begin 1994 een concept
nota op tafel komt.
Een nieuw bestemmingsplan is
noodzakelijk omdat er sinds het
opstellen van het huidige be-
stemmingsplan veel is veran-
derd. In de afgelopen bestuurs-
periode werd het gemis van een
actueel bestemmingsplan in een
aantal gevallen pijnlijk duidelijk.
Er is bijvoorbeeld een aantal
agrarische bedrijven gestopt. De
vraag is dan wat er moet ge-
beuren met de vrijkomende
agrarische gebouwen. In het
huidige bestemmingsplan is
daar niets over geregeld. Dit
heeft betekend dat er door de ge-
meenten Abcoude en Amster-
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dam werd gedoogd, dat gebou-
wen werden gebruikt voor
doelen die strijdig zijn (of kun-
nen worden) met het landschap-
pelijk karakter van het Gein. Zo
vroeg het gedoogde machine-
fabriekje aan Gein Noord om
formalisering van het huidige
industriële gebruik en om een
verbouwing. Dit opent echter de
weg naar een grootschaliger
industrieel gebruik en zou er
bovendien toe kunnen leiden
dat het aangrenzende agrarische
bedrijf zijn activiteiten deels zou
moeten staken vanwege het niet
meer voldoen aan de bepalingen
van de nieuwe hinderwet.
Uiteraard hebben wij gepleit
voor beperkende bepalingen.
Een gedoogd aannemersbedrijf
aan Gein Noord vroeg toestem-
ming tot aanzienlijke uitbreiding
en vernieuwing van de schuren
waarin bouwmaterialen werden

opgeslagen. Voor deze niet
agrarische aantasting van het
Geinlandschap heeft de Com-
missie Ruimtelijke Ordening een
negatief advies uitgebracht.
Tenslotte werd een tweede erf-
splitsing aangevraagd voor een
boerenerf waar bewoning werd
gedoogd. Wij hebben daar be-
zwaar tegen gemaakt omdat het
binnen het huidige bestem-
mingsplan mogelijk is om op elk
erf het huidige hoofdgebouw uit



te breiden met bijgebouwen tot
een omvang van 40 % van het
hoofdgebouw. Dat zou de karak-
teristieke bebouwing kunnen
aantasten. De Commissie Ruim-
telijke Ordening nam onze
bezwaren over en besloot te
wachten met een advies over
erfsplitsing totdat het rapport
van de werkgroep verschenen is.
Het is ook een moeilijk pro-
bleem. Wanneer een boerenerf
leeg komt is bewoning te pre-
fereren boven industrieel ge-
bruik. Door de omvang van de
gebouwen is bewoning door
meerdere gezinnen, dus erfsplit-
sing noodzakelijk. Maar dat
leidt, zoals te constateren valt, tot
aantasting van het eigen karak-
ter. Kortom, hoever kun je gaan,
hoe moet je darsturen.
Misschien zijn er lezers van deze
nieuwsbrief die hierop willen
reageren. Uw commentaar is
van harte welkom.

Gaasperzoom

Na alle democratische inspraak-
procedures bij de vaststelling
van het plan Herinrichting
Amstelland werden we plotse-
ling geconfr~nteerd met een
wijziging van de plannen met de
Gaasperzoom, die zonder ver-
dere inspraak van de burgers
moest worden geslikt. Het sport-

complex, aanvankelijk gepland
bij het pompstation van de
waterleiding, zou zuidelijker
worden geprojecteerd. Deze
locatie is vanuit de Geinoptiek
ongunstiger omdat de afstand
tussen de velden met hun licht-
en geluidsoverlast en het Gein
veel kleiner is (ongeveer 300
meter). Door alert reageren van
de Vereniging Spaar het Gein is
de inspraakprocedure heropend.
Wij hebben ons aangesloten bij

het inmiddels opgerichte "Plat-
form Gaasperzoom", maar ook
een eigen bezwaarschrift inge-
diend. De ontknoping van dit
drama vindt in februari plaats.

Kwestie Buts

Helaas een vast agendapunt op
de bestuursvergaderingen. Zoals
bekend uit vorige nieuwsbrieven
hebben wij ons verzet tegen de

illegale puinstortingen van
maart 1991, september 1992 en
januari 1993.Tegen de weigering
van B&W om hiertegen op te
treden hebben we bezwaar ge-
maakt bij Gedeputeerde Staten.
De behandeling van dit be-
zwaarschrift ldopt nog. Wij
waren echter blij verrast dat
burgemeester De Raad in sep-
tember 1993 een stappenplan
aankondigde waarbij afgerekend
zou worden met de onoirbare
praktijken op het erf van de
familie Buts. Van dit stappen-
plan hebben we nog steeds niets
gezien. Wat we wel geconsta-
teerd hebben is dat in december
1993 gedurende 14 dagen van's
morgens vroeg tot's avonds laat
enkele duizenden kubieke
meters grond van verschillende
samenstelling is gestort, waarbij
het toch al niet fraaie erf het aan-
zien kreeg van een maanland -
schap. De gemeente stelde des-
gevraagd geen problemen te
hebben met de stort omdat er
een "schone grond verklaring"
door de gemeente Amsterdam
zou zijn afgegeven. Wij besloten,
mede naar aanleiding van de
vele telefoontjes van verontruste
leden, de lankmoedige houding
van het gemeentebestuur aan de
kaak te stellen. Een inleidende
zin van een recente brief aan het
gemeentebestuur wil ik u niet
onthouden "...stemt u in met
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Gein- onvriendelijke plannen aan
het Gein of laat u na op te treden
tegen verloedering aan het Gein,
dan heeft u geen been meer om op te
staan wanneer u Rijk, Provincie,
Amsterdam, NS of anderen wijst op
de waarden van het Geingebied ... ".
Enzo is het.

Enverder

Andere zaken die ons bezig
houden zijn de spoorverdub-
beling. Wij steunen de Verenig-
ing Bescherming Spoorbuurt
Abcoude in hun pleidooi voor
'variant 5', twee verdiepte
sporen. En natuurlijk de ver-
keersproblematiek aan het Gein.
In de volgende nieuwsbrief
meer hierover.

Uit deze bloemlezing van activi-
teiten van de laatste paar maan-
den blijkt dat onze vereniging
springlevend is. De open plek-
ken in het bestuur zijn inge-
nomen door enthousiaste, sti-
mulerende en hard voor de ver-
eniging werkende mensen als
Rien Leemans, externe secre-
taris, en Tjebbe de Boer, die met
hun kennis van rechtskundige
zaken en landbouw- en land-
schappelijke politiek van on-
schatbare waarde zijn.
De teamgeest in het bestuur en
de goede wil van de leden zal er
zonder twijfel voor zorgen dat
1994 een Geinvriendelijk jaar
wordt.

Jan Ligthart

Contributie 1994 I!!
zie oproep

achterpagina



Een bezoek aan schilder

Ton van Kempen
Halverwege Gein Noord, in het voormalige zondagschooltje
Eben Haëzer, is het atelier van de schilder Ton van Kempen.
Van 12 tot 30 oktober hield hij daar een expositie van eigen
werk. De vereniging Spaar het Gein ging bij hem op bezoek
en sprak met hem over zijn werk, over hemzelf en over het
bijzondere gebouwtje, waarin hij werkt.

Ton van Kempen is pas op 55
jarige leeftijd begonnen met
tekenen en schilderen.
-Mijn zoon Jan had een op-
leiding in die richting gedaan.
Hij zei tegen me: 'Probeer het
ook eens, ga lessen nemen.' Zo
kwam ik bij Rinus Duin terecht.
Ik vroeg hem: 'Kun je me leren
tekenen?' Hij zei toen: 'Dat kan
ik zeker niet, maar ik kan je wel
leren kijken.' Pas later begreep ik
wat hij daarmee bedoelde. Na
de lessen bij Rinus Duin
ben ik naar de Rijksacade-
mie voor Beeldende Kun-
sten gegaan. Ik wilde meer
leren over hoe een compo-
sitie in elkaar zit.
Wanneer je kunt zeggen
'het is goed: of 'het is niet
goed'. Na dhe jaar lessen,
ik was de oudste leerling
daar, had ik voldoende
vertrouwen om zelf verder
te gaan en dat heb ik toen
ookgedaan.
Hoe bent u hier terecht
gekomen in Eben Haëzer?
-Het werd verkocht door
de Hervormde Kerk. Je
moest bij de notaris een
formulier invullen en een bod
doen. Wie het hoogste bood kon
het kopen. Het was ontzettend
moeilijk, maar ons bod was net
£1000.- hoger dan het bod
daaronder.
Eerst werkten we er met z'n
vieren, vier kunstenaars van de
Rijksacademie. Dat heeft een
jaar geduurd. In 1984 hadden
we hier onze eerste gezamen-
lijke expositie.
Ik heb hier wel wat moeten
doen aan de voorzieningen. Er
was bijvoorbeeld geen water-
leiding. Er was wel een toilet.

Vroeger ging dat wel. Het was
perslot een zondagsschool.
Voordat je van huis ging moest
je zorgen dat je je plasje gedaan
had. In hoge nood kon het wel,
met een emmer water uit de
sloot.
Behalve enkele praktische maat-
regelen is er aan de inrichting
van het gebouwtje is niet veel
veranderd. De stoeltjes die er
staan zijn nog van de zondags-
school.

-Ik ben er wel een aantal van
kwijt geraakt aan mensen die
langs kwamen en er graag één
wilde hebben als herinnering.
Het gebouw dateert uit 1932 en
is geschonken door de Gebroe-
ders Schalij. Dat staat op een
gedenksteen, die eerst op de ach-
terwand zat en nu op een muur
in het voorportaaltje bevestigd is.
Eronder staat: 'God heeft den
blijmoedigen gever lief.
Elke zondag kwam er een
onderwijzer uit Abcoude om de
zondagsschool te leiden, lopend,
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want hij mocht op zondag niet
fietsen. De kinderen kwamen uit
de buurt. Soms, op hoogtijdagen,
werden er voor de buurtbe-
woners vieringen gehouden.
-Ik vond in de ruimte hierachter
een heel klein luikje in de vloer.
Het is niet groter dan 20 x 20 cm.
Je kunt het openmaken en dan
zitten er vier houten wiggen in.
Ik heb aan één van de boeren uit
de buurt gevraagd war dat voor
diende. Het was doodeenvoudig
om de kerstboom in te zetten.
Eben Haëzer betekent'steen der
hulpe'. In een verhaal in de bijbel
krijgt een steen deze symbo-
lische naam, 'want tot zover
heeft de Here ons geholpen'.
Tot 1980 heeft het zondag-
schooltje dienst gedaan.
Ton van Kempen is dolgelukkig
met deze plek. Vier vaste dagen
per week gaat hij er heen om te
werken.
",',\ -Je hebt rust nodig om de\: '~: ., ..::~\:~;/
,.' inspiratie die in je zit lang-

'~'-\ ~:: zaam te laten groeien.
-~. Vroeger ging ik meer naar

buiten om naar de natuur
te schilderen. Dat doe ik

natuur is er nu meer om
mij inspiratie te geven dan
om direct na te schilderen.
Ik vertel in mijn schilde-
rijen veelover mijn eigen
zieleleven .. Niet alles wat
ik maak breng ik dan ook
naar buiten. Ik doe dat
pas als ik er afstand van
kandoen.
Op de vraag wat zijn
plannen voor de toekomst

zijn, zegt Ton:
-Ik werk voor mijn eigen plezier.
Ik ben bezig met het uitbeelden
van mijn eigen verhaal in
symbolen.
Hij laat het schilderij zien waar
hij nu aan bezig is: een vredes-
duif die aan komt vliegen, die
moet vechten tegen wat geen
vrede is.
Over de symbolen zegt hij: 'Ik
leg er meestal niet zoveelover
uit. De mensen moeten zelf maar
weten wat ze erin zien'.



Uw oude foto's,
briefkaarten,
knipsels e.d.

over het Gein
passen op onze
tentoonstelling
die begin mei
georganiseerd

zal worden

• •eln In .
beeld

Voor mij op de tafel ligt een
ansichtkaart. Eigenlijk moet ik
zeggen: briefkaart. De briefkaart
is zo oud dat er lichte bruine
vlekjes op te zien zijn. Hoe oud
is de kaart? Er is geen poststem-
pel. Maar op de voorkant staat:
Abcoude Uitspanning Vink. We
zien Uitspanning Vink aan de
waterkant. De fotograaf stond
op Gein Zuid en keek richting
Weesp. Links van de uitspan-
ning verdwijnt 't Gein in een
wazige verte. De bomen links
steken iets boven het dak van de
Vink uit. De Wilhelminabrug
ontbreekt.

De eerste briefkaart is dus
van voor 1908. )
Ik pak een derde briefkaart.
Ook deze kaart is vrijwel
van dezelfde plaats af
genomen. Ook op deze kaart
ontbreekt de Wilhelmina-
brug. Maar nu steken de
bomen zo'n 1 à 2 meter bo-
ven de uitspanning uit. En deze
kaart is verzonden op 14-10-04.
Verzonden door Bennie, Jopie,
Margot, Nelly, Coba en Leeni
aan Mademoiselle Jeanne van
der Burg, Haarlemmerstraat
(boven den Heer Kruyfhooft)
Leiden. Dus voor de bomen van

Ik pak een andere briefkaart.
Het is bijna dezelfde kaart. De
fotograaf heeft zijn camera een
beetje naar links verschoven. Hij
is iets dichterbij zijn onderwerp,
uitspanning Vink, gaan staan.
Het geboomte rond de uitspan-
ning steekt nu flink boven het
dak van de Vink uit. Een jongen
in een bootje poseert voor de
fotograaf. Daar is ook wel reden
toe, want er heeft een feestelijke
opening plaats gevonden. Het
onderschrift van de briefkaart
luidt namelijk:
Wilhelminabrug in 'I Gein te
Abcoude.Gelegd en feestelijk geopend
door de vereeniging "Abcoude's
Belang"3 september 1908.

de eerste kaart de lengte van de
bomen van de kaart van Bennie
en de meisjes hebben be-
reikt, zijn we wel een paar
jaartjes verder. De date-
ring van de kaart waar-
mee ik dit stukje ben
begonnen, moet dus wel
rond het jaar 1900 hebben
gelegen.
Een beetje ingewikkeld
allemaal, maar meteen
duidelijk wanneer je de
briefkaarten voor je hebt
liggen. Ik blader mijn ma-
pje met briefkaarten door.
De Vink en de Wilhel-
minabrug worden vaak
gefotografeerd. Ook de
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molens en enkele boerderijen
langs het Gein zijn favoriete
onderwerpen.
Misschien kunnen zij het begin
van een tentoonstelling over het
Gein vormen, die begin mei
georganiseerd zal worden? 'Het
Gein in beeld'.
Zijn er lezers van Spaar het Gein
die een bijdrage aan zo'n ten-
toonstelling zouden kunnen
leveren? Met bijvoorbeeld foto's,
briefkaarten, knipsels of dia's. En
al die kunstenaars die het Gein
op de een of andere manier
hebben vereeuwigd.
Als u iets voor deze tentoon-
stelling heeft, ook al is het maar
een enkele briefkaart of foto, of
als u mee wilt werken aan de
organisatie dan kunt u bellen
met: .
Annet Abendanon, 5574, Tineke
Gielissen, 3245 of Bert Ripmeester,
020·6965060

Bert Ripmeester



Voor onze
vereniging is
tenslotte van

belang dat de
Gaasperzoom
blijft fungeren
als een visueel
scherm tussen
de bebouwing
van Zuidoost

en hel
Geingebied.

vervolg art 2, pag. 1

ruimte (10 hectare) van de
noord-locatie (in het oude plan,
plan A) naar de centraal in de
Gaasperzoom gelegen locatie
(wijzigingsplan, plan B).
Aanvankelijk leek de nabijheid
van de metrohalte de enige
reden voor de gewijzigde locatie.
Ná 2 november is een nieuw
argument in stelling gebracht,
van A'dam Zuidoost afkomstig:
de grondstructuur zou aanleg
van sportvelden in de noordlo-
catie duurder maken. De argu-
menten wisselen dus nogal eens.

Contributie
1994

wederom
f15,-

Het nieuwe verenigingsjaar is al
enkele weken oud. Het is tijd
om uw contributie of donatie
voor 1994 over te maken. Het
bedrag kan hetzelfde zijn als
vorig jaar: minimaal f15,= voor
leden en minimaal flO,= voor
donateurs. Wij hopen dat velen,
evenals vorig jaar, wat dieper in
de buidel zullen tasten, want het
minimum bedrag dekt uitslui-
tend de kosten van de nieuws-
brief.

aezw.en s.-- het Gein
Voor Spaar het Gein is van be-
lang dat de sportvelden in plan B
precies dáár zijn gepland, waar
de afstand tot het Gein het kleinst
is. Dit betekent een onaanvaard-
bare aantasting van het huidige
karakter van van het Geingebied.
Geingenieters zullen, daar aange-
land, worden geconfronteerd met
geluidshinder (publiek en ge-
luidsinstallaties) en bij schemer
en avond met lichtmasten.
Vooral voor onze agrariërs is het
prettig dat de Gaasperzoom (in
beide plannen) door middel van
een brede sloot van het Geinge-
bied wordt afgescheiden. Nu on-
dervindt hun vee nog hinder van
loslopende honden. Mede daar-
om zijn wij tegen het geplande
voet- en fietspad tussen Gaasper-
zoom en Gein.
Als onze bezwaren worden geho-
noreerd, zullen we onze bijdrage
leveren aan een optimale uitwer-
king van de inrichtingsplannen.
In het andere gevaloverweegt
uw bestuur een bezwaarschrift
in te dienen.
Samen met het Platform Gaasper-
zoom.hebben we veel argurnen-
ten verzameld die vooralsnog
niet zijn weerlegd. Rien Leemans

Hét start- en eindpunt
van uw wendeling

De EENDRACHT
Hoogstraat 37
1391 BR Abcoude
029464432

Het bedrag gaarne overmaken
op rekening nr. 3005.55.687
Rabobank Abcoude ten name
van de Vereniging Spaar het
Gein, met als vermelding contri-
butie of donatie 1994. Het giro-
nummer van de bank is 60916.
Wij hopen dat u binnen 30 dagen
betaalt. Dan hoeven wij u geen
herinnering te sturen. Een herin-
nering kost geld en een hoop
nodeloze tijd van uw penning-
meester. Doe het gauw.
Doe het nu i!!

NicoHopman
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