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Wat zou het Gein zijn zonder de oeverlandjes? Deze 
stukjes buitendijkse grond tussen de dijken en het 
water van het Gein zijn bijzonder waardevol en 
geven het Geinlandschap een extra bekoring. De 
landschappelijke en ecologische waarde van de 
oeverlandjes is groot en om dat zo te houden is 
een actief beheer nodig. Want de oeverlandjes zijn 
‘man made’, ze bestaan bij de gratie van menselijk  
gebruik of onderhoud. Afgelopen jaren is een nieuwe  
aanpak gestart voor een zorgvuldig en duurzaam 
onderhoud van de oeverlandjes. 

Oeverlandjes zijn vaak smalle stukjes grond buiten 
de bedijking van het Gein. De grond bestaat uit  
venige klei; soms wat meer kleiïg, soms wat meer 
venig. De waterstand is er doorgaans hoog, zowel 
in de zomer als in de winter. Daardoor is het veen in 
de bodem niet of nauwelijks ingeklonken, zoals dat 
in de polders wel is gebeurd. De oeverlandjes liggen 
daarom hoger in het maaiveld dan de polders.

Vanouds werden de oeverlandjes gebruikt door de 
boeren. Oorspronkelijk waren het vaak rietland-
jes. Als het land vaker werd gemaaid, zeker als het 
maaien in de zomer werd gedaan, ontstonden hooi-
landjes. Sommige oeverlandjes werden in de loop 
der tijd omzoomd door een laag dijkje. Daardoor 
klonk het land een beetje in en ontstonden eigenlijk 
kleine uiterwaarden. Andere oeverlandjes werden 
soms beplant met bomen. 

Herstel van de oeverlandjes 
in het Gein
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In de vroegere praktijk van het boerenbedrijf  
werden alle producten uit het oeverland gebruikt: 
het riet voor de afdekking van schuren of als strooi-
sel in de stallen, het hooi was natuurlijk veevoer 
en van het hout werd gereedschap gemaakt. Joost 
de Groot, eigenaar van het beboste oeverlandje  
tegenover zijn woning aan Gein Noord, weet zich 
nog te herinneren dat zijn vader het hout van de  
wilgen gebruikte voor paaltjes in de wei. De lange 
rechte staken van de essen waren heel geschikt als 
bezemsteel. 
Na de Tweede Wereldoorlog verloren de oeverlandjes  
in snel tempo hun betekenis voor het steeds mo-
dernere boerenbedrijf. Veel oeverlandjes schoten vol 
met ruigte van overjarig riet of braam of er kwam 
opslag van wilgen. De oorspronkelijke natuurlijke 
vegetatie ging daardoor voor een deel verloren.  
Gelukkig hebben vele eigenaren en vele vrij- 
willigers, zoals de knotgroep Abcoude- Baambrugge 
en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), jarenlang 
flink hun best gedaan om veel van de waardevolle  
kenmerken van de oeverlandjes te behouden.  
Geregeld werd onderhoudswerk uitgevoerd, bo-
men geknot en veldjes vrijgemaakt van ruigte. Maar  
helaas hebben noch eigenaren noch organisaties  
zoals de knotgroep het eeuwige leven (zie de oproep 
elders in dit nummer) en bleef de toekomst van het 
onderhoud van de oeverlandjes ongewis.

De provincie Utrecht pakt het initiatief 
In 2014 heeft de provincie Utrecht zich het lot van de  
oeverlandjes aangetrokken. Daarvoor waren een 
aantal redenen (zie kader). De provincie gaf Kees 
Dekker van milieuadviesbureau ATKB opdracht 
om een herstelplan op te stellen. In dit plan consta-
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teert Kees dat de natuurwaarden in de afgelopen 
decennia sterk zijn verminderd door verwaarloosd 
onderhoud, door verzuring en door de invloed 
van een overmaat aan stikstof via de lucht. Om de  
oeverlandjes in oude luister te herstellen zijn een-
malig herstelmaatregelen nodig én vervolgens een 
goed natuurbeheer met duurzame financiering. 

Vanaf 2015 zijn op kosten van de provincie herstel-
werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn er o.a. riet- 
landjes afgeschraapt, is opslag van wilgen en 
ruigte verwijderd en achterstallig knotwerk uitge-
voerd. Op diverse plekken konden we hierdoor 
bijvoorbeeld weer een opleving van de prachtige 
dotterbloemen in het voorjaar waarnemen. De  
provincie financierde niet alleen het herstel, maar 
nam de oeverlandjes ook op in het provinciaal na-
tuurbeheerplan. Dat houdt in dat na uitvoering van 
het herstel structureel een vergoeding kan worden 
verstrekt voor het jaarlijkse natuur- en landschaps-
beheer. 

Het verkrijgen van een beheersubsidie van de  
provincie is evenwel niet gemakkelijk. De rege-
ling is ingewikkeld. Voorwaarde is onder andere 
dat de eigenaar-beheerder in het bezit is van een  
certificaat voor natuurbeheer en dat hij méér dan  
75 ha natuur beheert. Daar komt natuurlijk nie- 
mand in het Gein aan toe. Daarom is samenwerking  
geboden en dat is precies wat de provincie beoogt:  
samenwerking tussen terreineigenaren onderling 
en met professionele organisaties met veel kennis  
over natuur en landschap. De provincie, LEU en 
Kees Dekker hebben verschillende ideeën ontwik- 
keld om die samenwerking in het vat te gieten  
en uiteindelijk bleek het het beste dat  de eigena-
ren in het Gein – samen overigens met een aantal  
eigenaren van oeverlandjes langs de Winkel,  
Angstel en Aa – zich gingen aansluiten bij de 
Stichting Groen en Doen van Henk en Wilma den 
Hartog. Die stichting heeft zich op zijn beurt aan- 
gesloten bij het ‘Natuurcollectief Utrecht’. Dat is 
een organisatie met veel kennis over natuurbeheer,  
die door de vele aangesloten kleine eigenaren in 
onze provincie groot genoeg is om subsidie aan  
te kunnen vragen. Kees Dekker onderhoudt het  
contact met de eigenaren van oeverlandjes en in  
goed en zorgvuldig overleg hebben op een enkeling
na alle eigenaren in het Gein ervoor gekozen om  
mee te doen met deze afspraken. Ook de gemeente 
De Ronde Venen, Natuurmonumenten en water-
schap AGV, die allemaal ook eigenaar van een stukje 
grond zijn, doen mee. 

Werk in uitvoering
Met het ontvangen subsidiegeld worden de ter- 
reinen onderhouden. Het meeste werk wordt verzet 
door het loonbedrijf van de fa. Ton Zeldenrijk. 
U kunt de mensen van Zeldenrijk regelmatig  
aan het werk zien in het Gein. Het budget  
dat de provincie beschikbaar stelt is geen vetpot.  
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Beter gezegd: het is gewoon krap. Daarom probeert 
Zeldenrijk met slimme maatregelen de kosten te 
drukken en toch een zo goed mogelijk beheer te  
voeren. Het achterstallig onderhoud wordt zoveel 
mogelijk in één keer in het begin uitgevoerd. Dat 
lijkt soms rigoureus, maar het drukt de kosten. Een 
deel van het werk wordt uitgevoerd door jongeren 
in opleiding. Door de collectieve aanpak is er na-
tuurlijk ook sprake van een schaalvoordeel. Wan-
neer mogelijk, wordt het materiaal uit de terreintjes 
aangewend voor een ander doel. Zo wordt maaisel 
gebruikt voor compostering of hooi. Takken gaan 
naar Artis; daar weten de olifanten wel raad mee. 
Grote stammen worden verkocht. Kleine takken 
worden op rillen gelegd langs de randen van de oe-
verlandjes, zodat muizen erin kunnen schuilen of er 
een uitvalsbasis ontstaat voor de ijsvogel (die na de 
lange winter van 2017/18 helaas weer minder wordt 
waargenomen in het Gein).

Op de oeverlandjes met bos wordt selectief een aan-
tal bomen gekapt, zodat de bosjes weer meer het  
karakter van hakhout krijgen, zoals dat twee genera-
ties geleden aanwezig was. Soms is kappen nodig, 
omdat bomen dicht bij de weg staan en bij storm een 
gevaar opleveren. Dat wil je vermijden. De eigenaar 
is immers verantwoordelijk voor eventuele schade. 

Door in een bosje met veel hoge bomen en een  
gesloten kroonlaag een aantal bomen te kappen en 
weer als hakhout uit te laten lopen of op grotere 
hoogte af te zagen, komt er licht en lucht in het bosje, 
waardoor andere bomen en struiken beter gedijen, 
zoals meidoorn, lijsterbes en hulst. Zo ontstaat er 
een gevarieerd en aantrekkelijk bos voor insecten en 
vogels. Bijvoorbeeld voor spechten of boomkrui-
pers, die broeden in gaten in dood of stervend hout. 
Kees Dekker begeleidt het herstel en het beheer en 
doet dat in zorgvuldig overleg met de eigenaren. 
‘Op deze manier’, zegt Kees, ‘wordt het jaarlijks be-
heer uitvoerbaar, gelet op het krappe potje van de 
provincie. En al weet je nooit wat er in de toekomst 
allemaal weer verandert, zo zorg je er wel voor dat 
de bosjes weer heel lang mee kunnen gaan’.

Zo gaat het beheer van de oeverlandjes in het Gein 
een nieuwe fase in. Van het vroegere agrarisch ge-
bruik via vrijwilligerswerk naar een meer bedrijfs-
matig onderhoud met deskundige begeleiding en 
financiering door de overheid. Deze ontwikkeling is 
in feite een erkenning dat natuur- en landschaps-
beheer van de oeverlandjes belangrijk is, geld mag 
kosten en niet alleen van het enthousiasme van vrij-
willigers mag afhangen. Hopelijk kunnen de oever-
landjes hier lange tijd mee vooruit.

Een aantal oeverlandjes langs het Gein, de Winkel, 
de Angstel en de Aa is lang geleden aangewezen als 
beschermd natuurgebied onder de Natuurbescher-
mingswet. Deze wet is per 1 januari 2017 opgehe-
ven en opgegaan in een nieuwe wet. De aanwijzing 
van de oeverlandjes is daarmee vervallen. Maar dit 
betekent niet dat de oeverlandjes nu vogelvrij zijn. 
Het bestemmingsplan van de gemeente De Ronde 
Venen beschermt de oeverlandjes nog steeds als na-
tuurterrein. En daarnaast speelt de provincie een  
belangrijke rol. 

Met de nieuwe wet van 2017 hebben de provincies de 
meeste bevoegdheden op het gebied van natuur over- 
genomen van de rijksoverheid. De provincie Utrecht 
wilde dat de oorspronkelijk aangewezen oeverland-
jes een goed beheer zouden krijgen. Daarom hebben 
ze al jaren voordat zij verantwoordelijk zouden wor-
den een potje met geld gereserveerd voor de herstel-
maatregelen en het daarop volgende jaarlijkse beheer. 
Daarbij speelde bovendien een ingewikkelde dis-
cussie over de samenhang tussen de natuurkwaliteit 
van natuurterreinen en de ontwikkelingsmogelijk-
heden van landbouwbedrijven in de omgeving van 
die terreinen. Sommige boeren waren aanvankelijk 
bang dat zij door het herstel van natuurterreinen hun  
bedrijf niet meer zouden mogen uitbreiden, omdat 

er dan meer stikstof in de lucht komt en zeldzame 
planten in de herstelde natuurterreinen de vergun-
ning voor uitbreiding zouden kunnen blokkeren. 
De provincies, ook Utrecht, hebben op basis van de 
nieuwe wet en het zgn. Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) geregeld dat veebedrijven onder bepaalde 
voorwaarden nog steeds kunnen uitbreiden. Eén 
van die voorwaarden is dat in de natuurterreinen  
in de omgeving herstelmaatregelen worden uit-
gevoerd, zodat daar weer betere omstandigheden 
ontstaan voor een goede natuurkwaliteit. De pro-
vincies ijveren zelf hard voor die kwaliteitsverbete-
ring in natuurgebieden. Zo is in de afgelopen jaren 
bijv. ook in Botshol veel herstelwerk uitgevoerd met 
financiering van de provincie. Verbetering van de 
natuurkwaliteit van de oeverlandjes is dus niet een 
bedreiging van de landbouwbedrijven, maar biedt 
juist een beetje meer ruimte om eventueel te kunnen 
groeien.

De PAS is erg ingewikkeld en nog steeds in ont-
wikkeling. In de afgelopen weken konden we in de 
krant lezen dat het Europese Hof de regeling heeft 
afgekeurd, omdat er te weinig waarborg is dat de 
natuurkwaliteit voldoende vooruitgaat. Wat deze 
uitspraak precies betekent, daarover valt op dit mo-
ment nog niets met zekerheid te zeggen. 

TdB
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De vereniging Spaar het Gein zou nooit zo veel 
hebben bereikt en was misschien wel helemaal 
niet meer actief geweest zonder het meest trouwe 
bestuurslid ooit: Rien Leemans. Dit najaar is Rien 
25 jaar bestuurslid van Spaar het Gein, lange tijd als 
penningmeester en nu ook - still going strong - als 
voorzitter van de vereniging. Een jubileum dat we 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. 

Een jaar na de oprichting van de vereniging kwam 
Rien in het bestuur. Jan Swinkels, één van de oprich-
ters, trad terug en het was belangrijk dat er een goede 
jurist bij kwam. En dat is Rien. In die tijd, begin jaren 
’90, werkten Rien en ik beiden in Den Haag en leer-
den we elkaar kennen in de trein. Toen er nog een 
vacature ontstond in het bestuur, vroeg Rien mij of 
ik zin had om mee te doen. In de ALV van 5 oktober 
1993 werden we samen verkozen. Het begin van een 
lange, vruchtbare en plezierige samenwerking. 

Rien Leemans 25 jaar SHG
In heel veel kwesties heeft Spaar het Gein succes 
behaald door gebruik te maken van de mogelijkhe-
den die we in onze democratische rechtstaat kennen. 
Rien is daar geweldig goed in. Ik denk dat zowat 
alle zienswijzen die Spaar het Gein in al die jaren 
heeft ingediend bij de gemeente, de provincie of het 
waterschap of waar dan ook, door Rien zijn opge-
steld. Kort, duidelijk, met een scherp oog voor de 
belangen van het Gein én voor de zwakke plekken 
in de argumentatie van de tegenstander, overtuigd 
en overtuigend. En meestal leidde dat tot een suc-
ces. Dat gold zeker als het tot een zaak kwam voor 
de rechter, of in hoger beroep bij de Raad van State. 
Ik herinner me dat we vele jaren lang op de begro-
ting van de vereniging een post ‘juridische zaken’ of 
zoiets opnamen, waar we de proceskosten uit kon-
den betalen. Volgens mij hebben we echter nooit een 
cent hoeven uitgeven, omdat de pleidooien van Rien 
de rechters altijd overtuigden en de proceskosten 
niet bij ons in rekening werden gebracht. Met zo’n 
track record kwalificeerde Rien zich natuurlijk uit-
stekend als penningmeester van de club. 

Maar Rien was en is niet alleen als jurist van grote 
betekenis voor Spaar het Gein. In bijna alle dossiers, 
die u als lezer van deze Nieuwsbrief in de afgelopen 
jaren voorbij heeft zien komen, hield hij de belan-
gen van het Gein scherp in de gaten en kwam hij 
daarvoor op. Ik noem: de A6/A9 met o.a. de mani-
festatie bij het Naardermeer in november 2005, de 
bijna 20 jaar (!) durende discussie over de onlangs 
eindelijk geopende fietsbrug, de nieuwe brug bij 

Rien actief op natuurwerkdag 2014
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Driemond, de bescherming van de oeverlanden, 
het opzetten en onderhouden van de website www.
spaarhetgein.nl , de dijkversterking. Toen we in 2007 
maar geen informatie los kregen van Waternet over 
de toen nog ‘geheime’ voorbereiding van de dijk-
versterking, was het een idee van Rien om de heren 
van het waterschap te melden dat we een beroep op 
de WOB wilden instellen. Nooit gingen de deuren 
van een overheidsbestuur sneller voor ons open 
dan toen. We kregen een stapel onderzoekrapporten 

mee, onder meer over het grote aantal bomen dat 
men wilde kappen (zie Nieuwsbrief nr. 23). De rest 
is geschiedenis. 

Kortom, het Gein heeft veel te danken aan Rien.  
Al 25 jaar lang. Dank, Rien! En wat het Gein betreft: 
op naar de volgende 25 jaar! 

Tjebbe de Boer

Een vertrouwd beeld in Abcoude: een groep van 
10 tot 20 mannen en vrouwen is een hele winterse 
zaterdag in de weer met handzagen en laddertjes en 
hangt op soms vervaarlijke wijze in knotwilgen en –
essen. Aan het eind van de dag liggen er hoge stapels 
takken langs de kant van de weg. De vermoeide 
maar tevreden groep knotters geniet van een bak 
erwtensoep en een biertje bij de oude caravan.  
U zag ze aan de Winkel, bij de Hollandse Kade, maar 
vooral in het Gein. 

Jarenlang heeft de “stichting Landschap Werkgroep 
Abcoude-Baambrugge” deze dagen (circa 6 
zaterdagen per jaar) georganiseerd. Noodzakelijk 
knotwerk werd verricht en de knotters, allen 
vrijwilliger, hadden een gezellige dag in de natuur. 
Win-win.

Drijvende kracht, Geinbewoner Koos van der 
Weijde, is echter onlangs verhuisd. Hij en zijn mede-
organisatoren hebben te kennen gegeven het mooi  
te vinden en willen het stokje overdragen. 

Doorstart knotgroep?

Spaar het Gein is de knotgroep zeer dankbaar voor 
al het mooie werk en zou natuurlijk graag zien 
dat de werkzaamheden op de een of andere wijze 
worden voortgezet. Wie is of zijn bereid deze kar te 
gaan trekken? Of wie heeft er een idee hoe die kar 
op een andere wijze kan worden getrokken? Alle 
ideeën zijn welkom via info@spaarhetgein.nl !

Rien Leemans

Middagexcursie langs het Gein
Onlangs kregen wij een boeiend, uit een nalatenschap 
afkomstig, verslag in handen van een excursie langs 
het Gein. Deze excursie had plaats gevonden op een 
zaterdag 10 augustus, en was georganiseerd door de 
KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging), afdeling Amsterdam. Het verslag 
was ondertekend met de naam Wim de Graaf. 
De excursie zou geleid worden door de heren  
J. Bolman en D. Piet. De meeste KNNV-ers zijn zeer 
breed georiënteerd, maar hebben wel allemaal hun 
specialiteit: Johan Bolman was deskundige op het 
gebied van planten; Dirk Piet op het gebied van 
insecten en vogels. Hij was enige tijd ook beheerder 
van het insectarium van Artis. Johan Bolman echter 
was onverwacht verhinderd, dus Dirk Piet leidde de 
excursie in zijn eentje.

De wandeling startte bij Driemond, waar het 
gezelschap met de toenmalige N.B.M.-bus 40 vanuit 
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Amsterdam was aangekomen, en voerde langs Gein 
Noord richting Abcoude.
Dat de excursie toch wel flink wat jaren geleden 
moet hebben plaatsgevonden is zichtbaar: het artikel 
is getypt op een ouderwetse schrijfmachine op 
vellen dun papier van verschillend formaat. De stijl 
en woordkeuze doen een schrijver van middelbare 
leeftijd vermoeden. 
“In Driemond gekomen, stappen we uit en wandelen 
over het fietspad naar de rechteroever van het Gein. Het 
Gein, dat Dr. L. van Egeraat altijd noemt, een zeldzaam 
fraai waterlint, wedijverend met de Vliet naar de eretitel 
van mooiste binnenwatertje van Nederland. Op deze wat 
winderige, maar prachtige hoogzomerdag geven wij het 
graag deze eretitel.”

Op zoek naar het jaartal
De eeuwigdurende kalender, op internet te 
raadplegen, geeft een reeks jaartallen waarin 10 
augustus op een zaterdag valt. Maar welk jaar is het 
juiste? De tekst geeft een paar aanknopingspunten. 
De schrijver merkt op dat de wilgen bij uitspanning 
‘Het Schone Gein’ gekopt zijn. En aan het eind van 
de wandeling zegt hij: “....worden wij geboeid door het 
vooruitzicht van een heerlijke kop koffie in de voormalige 
“Waterlelie”, nu zo echt chique “Entre nous” herdoopt. 
De koffie blijkt er onveranderd lekker te smaken, een 
echt Hollands bakkie leut...”. Welnu, in 1975 werd 
‘Entre Nous’ verkocht als particulier woonhuis, 
dus de wandeling vond plaats in de periode dat 
beide horecaondernemingen als zodanig, en onder 
die namen, nog in bedrijf waren. Dat moet dan 
1963 of 1968 geweest zijn. Verder had de buslijn 
naar Driemond het nummer 40 tussen 1958 en 
1973. Daarna kreeg het een ander nummer. Een 
paar bezoeken aan het Amsterdams Archief geven 
uiteindelijk uitsluitsel. Op een oude ledenlijst 
uit 1962 staat dat Wim de Graaf, woonachtig in 
Amsterdam, lid is geworden, en in een van de 
andere geraadpleegde mappen met convocaties van 
excursies wordt een middagexcursie naar het Gein 
aangekondigd op zaterdag 10 augustus 1963. Alleen, 
de excursie is onder leiding van niet alleen de heer 
Piet, maar ook van de heer Andriese. Vijf jaar later 
blijkt zaterdag 10 augustus weer op een zaterdag te 
vallen, en opnieuw is een excursie langs het Gein 
georganiseerd, maar nu kloppen de namen wel. Het 
juiste jaartal is dus 1968.
Helaas is het archief niet volledig. Waar en wanneer 
het excursieverslag is gepubliceerd, want dat Wim 
de Graaf het daarvoor heeft geschreven is duidelijk, 
is jammer genoeg niet terug te vinden. 

Bloeischermen in de wegberm
Terug naar de excursie. Het gezelschap geniet van 
de landelijke omgeving maar men geeft ondertussen 
zijn ogen goed de kost:
“Wanneer wij, onder de ruisende wilgen wandelend, 
onze ogen laten genieten van het water, de weilanden, de 
boerderijen en de wegberm, dan blijft in die wegberm ons 

oog rusten op een opvallende plant. Grote, ruw behaarde, 
geveerde bladeren en op de kantig-gegroefde sterke stengel 
de stralend witte schermen, dit alles goed uitkomend 
boven het groene gras. Dit is een bereklauw (Heracleum 
sphondylium), van de familie der Schermbloemigen”.
Dirk Piet wijst de deelnemers op het verschil met een 
andere schermbloemige die hier voorkomt: “Deze 
plant heeft de lieftallige naam engelwortel (Angelica 
Sylvestris) gekregen, omdat de Ouden de hemelse (angelus 
= engel) gave van de geneeskracht van deze planten in 
het licht wilden stellen.” De gekweekte vorm daarvan 
is de grote engelwortel “.... waarvan alle plantendelen 
heilzaam zouden werken voor de maag, darmen en longen 
en de eetlust.”

Insecten
De schermbloemen worden druk bezocht door 
allerlei insecten, de specialiteit van de heer Piet. “ 
Zelfs kevers, die meestal twee paar bijtkaken en een korte 
onderlip hebben, kunnen hier te gast gaan, en overal zien 
we de tengere bruinrode weekschildkevers of “soldaatjes” 
(Telephorus fuscus), Ook een mooi koperkleurig 
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glanshaantje (Chrysomela polita) doet zich tegoed. De 
metaalachtige weerschijn van zijn dekschildjes wordt 
veroorzaakt door de structuur hiervan. De schilden zijn 
uit verschillende lagen opgebouwd en breken het licht 
daarom diverse malen.”
Even verderop, bij de witte dovenetels, krijgen 
de deelnemers een demonstratie van hoe men de 
verschillende soorten hommels van elkaar kan 
onderscheiden. “.....de dovenetels worden druk bevlogen 
door wat wij gemakshalve “hommels” noemen. Maar 
meneer Piet neemt daar geen genoegen mee. Hij neemt een 
glazen buisje, stulpt dat over een druk honingzuigende 
“hommel” heen en vangt deze snoeper dan, om ons de 
kenmerken te laten zien. Het is een akkerhommel (Bombus 
agrorum) met, als alle andere insekten, een kop, borststuk 
en een achterlijf. Hier is de bovenkant van het borststuk, 
waaraan de vleugels en poten zitten, èn het achterlijf 
bruin. Daarom is het een akkerhommel, die weer wordt 
losgelaten, waarna een andere hommel wordt gevangen.” 
Hommels hebben, net als bijen, een koningin, 

mannetjes en werksters. En, net als bijen, hebben 
ze een lange tong: “en kunnen zodoende de nectar ook 
op moeilijk bereikbare plaatsen wegzuigen. Als zij zich 
op de lip van een dovenetelbloem zetten, zakt deze door 
hun gewicht wat door, de bloem wordt wat makkelijker 
toegankelijk, en de hommel kan met zijn lange tong bij de 
nectar.”
Als het gezelschap een groep brandnetels passeert 
wordt ook daar stil gestaan.: “meneer Piet maakt ons er 
opmerkzaam op, dat sommige bladeren van de brandnetels 
samengevouwen zijn en met de randen aan elkaar 
gesponnen. Hij opent zo’n blad en tot onze verbazing 
zien we dan een rups, een zwartgroene, met hier en daar 
een bosje puntige stekels of haren. Het is een rups van 
de Atalantavlinder (Vanessa atalanta), ook wel genoemd 
Admiraal, Schoenlapper, zomerkapel of nummervlinder”

Langs de waterkant
Door de zichtbare gevolgen van de recente 
dijkverbetering zou je bijna vergeten hoe rijk 
begroeid de waterkant toen was en hoe weelderig 
de waterplanten. Dat komt prachtig tot uiting in de 
bijna lyrische beschrijving van de omgeving. 
“We zien de drijvende, bijna cirkelronde bladen met 
hartvormige voet van de watergentiaan (Nymphoides 

peltata), hier en daar bloeiend met een gele bloem. 
De pijlvormige bladeren van het pijlkruid (Sagittaria 
sagittifolia) wijzen boven water naar de mooie witte 
bloemen, die trosvormig gerangschikt staan te pronken. 
Prachtig bloeit ook het Liesgras (Glyceria maxima) met 
grote pluimen, die wuiven in de wind. Manshoog is dit 
gras, wat een niet-ingewijde al gauw riet (Phragmites 
communis) zou noemen, wat hier overigens ook genoeg 
groeit. Tussen dit riet reppen de jongen van de meerkoet 
(Fulica atra) zich piepend voort.”
Een eind verderop groeit de kalmoes met het 

kenmerkende, aan de rand 
soms wat gerimpelde, blad.
“Deze plant vermenigvuldigt 
zich d.m.v. een wortelstok, 
want de bloemkolf brengt in ons 
land geen vruchten voort. Deze 
wortelstok nu, werd en wordt in 
de geneeskunde wel gebruikt. Het 
kauwen erop beschouwde men nog 
in 1848 als een voorbehoedmiddel 
tegen de cholera, die toen ons 
land teisterde. De Griekse 
naam a- (is tegen) koros (is 
verzadiging) geeft het al te 
kennen, het is een middel om 
een bedorven maag te herstellen. 
In de laatste wereldoorlog 
gebruikten hardnekkige pruimers 
het wel in plaats van de niet te 
verkrijgen pruimtabak, nu wordt 
het voornamelijk verzameld 
ter verwerking in likeuren en 
(Deventer)koek.”

Bomen en hekken
“Het is een groot genoegen, hier te wandelen en te 
genieten van de details , waar de heer Piet ons op wijst, 
en de grote lijnen, getrokken door de wijde weilanden 
met de spiegelende sloten, het onvolprezen Gein en de 
schaduwrijke bomen.
[....]hier lijkt het wel, of ieder mag planten, wat hijzelf het 
mooiste vindt.
Het meest komt voor, soms in een dubbele rij in de 
wegberm, de hoogopschietende witte wilg of schietwilg 
(Salix alba). Vanouds wordt deze soort veel gebruikt als 
knotwilg.”
Ook de andere boomsoorten worden zorgvuldig 
genoteerd, inclusief de ontkiemde zaden in het 
vermolmde hout van de knotbomen.
Eén van die ontkiemde planten is het giftige 
bitterzoet, waarvan de opvallende naam wordt 
uitgelegd:
“Dit is een prachtige plant, die op de knotwilgen maar kleine 
ranken heeft, toch rijkbloeiend, met violette kroonbladen, 
die iets zijn teruggeslagen en de contrasterende gele 
helmknoppen duidelijk laten uitkomen. Na de bloei 
verschijnen de prachtig rode bessen. Deze zien er heerlijk 
uit maar zijn giftig! De stengels zijn niet giftig, men 
kauwt er wel op. Eerst smaken zij wat vreemd, wat bitter 
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misschien, maar daarna krijgt men een zeer zoete smaak 
in de mond. Dat verklaart dan ook de naam bitter-zoet.”
Naar plantjes kijken wil niet zeggen dat er voor niets 
anders oog meer is!
Het Gein heeft ook nog andere interessante 
kenmerken en die worden ook opgemerkt:
“We kijken van het water, aan onze linkerhand, naar de 
boerderijen, ter rechterzijde. Van de hekpalen worden 
ons allerlei wijze raadgevingen gegeven: “Arbeid adelt”, 
“De mens wikt, God beschikt” en waar wij allen mee 
instemmen: “Genoegen is ‘t al.”

Over de Wilhelminabrug en weer terug
Na een korte rustpauze (“Voorbij de boerderij 
“Rundervreugd” maakt de weg alweer een bocht, en het 
gras ligt hier zo uitnodigend in de zon, dat het ons ook 
een vreugde is, om er even op uit te rusten.” ) wordt er 
wat sneller doorgestapt, onderwijl toch weer allerlei 
planten bekijkend. Dirk Piet wil aan het begin van de 
Velterslaan iets laten zien dus wordt er overgestoken 
naar Gein Zuid.

“Bij het kippebruggetje gaan 
we even over het Gein, langs 
de voormalige tol, om in de 
wegberm daar op de tot de 
grond afgezaagde en nu weer 
opnieuw uitlopende wilgen en 
populieren te zoeken naar de 
grote boktorren (Cerambycidae), 
en ook de gaten waar ze moeten 
zijn uitgekropen, maar waar 
zijn de volwassen insekten, de 

imago’s, met hun lange, teruggebogen sprieten? Het is 
zeker te winderig, zodat de boktorren zijn weggekropen, 
want we vinden ze niet. [....]Toch was de omweg niet 
helemaal voor niets, want in de bermsloot zien we daar 
ook enkele exemplaren van de steeds minder voorkomende 
zwanebloem (Butomus umbellatus). We vragen ons 
af, hoe men aan de naam zwanebloem komt, en onze 
excursieleider weet ook dit te verklaren. Bij het uitkomen 
van de bloemen, bloeien de meeldraden het eerst. De zes 
stempels van het vruchtbeginsel zitten dan in een kluitje 
bij elkaar, als zwaantjes, die hun halzen strekken naar een 
voorgehouden lekker hapje. Later, als de helmknoppen der 
meeldraden zijn afgevallen, dan ontwikkelen de stijlen en 

stempels zich, groeien bij het rijper worden van de zaden 
steeds verder uit elkaar. Bekijk het eens ter plaatse, maar, 
om het met de woorden van de natuurbeschermingsaffiche 
te zeggen: “Laat ze staan!”
De wandeling wordt weer voortgezet, richting 
Abcoude.
“Weer terug naar het Gein en verder maar weer. Aan 
de overkant zien we de andere molen van het Gein, 
de “Delphine”, het vakantieverblijf van een onzer 
Zuiderburen.” 
Na de eerder genoemde koffiepauze in Entre 
Nous vertrekt het gezelschap naar bus en trein om 
huiswaarts te keren. 
“Rest ons nog, te vertellen, dat we het zelfs op het station 
niet kunnen nalaten om nog wat planten te vinden: b.v. 
de klavertjes-drie van de stijve klaverzuring (Oxalis 
europaea), die daar geel staat te bloeien, evenals het 
kleverig kruiskruid (Senecio viscosus).”
Dat een ieder heeft genoten is duidelijk:
“Wij kunnen, dank zij een heerlijke wandeling in 
Abcoude’s groene dreven, weer geruime tijd wat beter 
tegen de ongemakken van het grote-stadsleven.”

Nawoord
In dit hele verslag ontbreken waarnemingen van 
aanwezige zangvogels, behalve ter hoogte van 
de boerderij Ora et Labora (boerenzwaluwen en 
huiszwaluwen). Niet helemaal verwonderlijk, 
natuurlijk, midden in de zomer. Dat er in 
die jaren wel degelijk veel meer soorten dan 
tegenwoordig bij en in de omgeving van het Gein 
broedden, blijkt uit een inventarisatie in 1973, 
gepubliceerd in Bulletin nr 25 van de Algemene 
Vereniging Leefbaarheid Abcoude-Baambrugge.
De lijst waargenomen planten en insecten in het 
verslag van Wim de Graaf is veel langer dan in 
dit artikel is opgenomen. Het zou te ver voeren 
om het hele verslag in de nieuwsbrief op te 
nemen. Wie geïnteresseerd is om het complete 
verslag te lezen kan het op de website vinden 
van Spaar het Gein.

GW



December – Brief aan en overleg met de provincie over de oplevering van het kruispunt bij Driemond. Uit-
eindelijk heeft dat geleid tot de aanplant van een aantal nog jonge, maar fraaie bomen en een concentratie van 
verkeersborden. Waternet vraagt Spaar het Gein wat zij vindt van de kap van 75 populieren op Gein Zuid. Het 
bestuur maakt kenbaar dat dit moet wanneer vaststaat dat de veiligheid van de omgeving of weggebruikers in 
het geding is. Dat was nog niet aangetoond. Daarnaast moet worden nagedacht over een plan voor het geval 
de bomen echt aan hun eind zijn. Moet er gefaseerd worden gekapt en opgevuld? Of moet dan alles in een keer 
worden vervangen? Een bomendeskundige gaat daarover een rapport uitbrengen.

Januari – Het bestuur is vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente De Ronde Venen. 
Enkele nuttige contacten werden gelegd.

Februari – bestuurslid Tom Snoek is vertegenwoordigd in de commissie o.l.v. Gay Jannette Walen die de  
Geindag op 17 juni 2018 voorbereidt. 

Maart – Er wordt weer een nieuwe ontheffing voor helikopterpretvluchten vanuit Gein Zuid door de pro-
vincie afgegeven. Dankzij snel schakelen met gemeenteraadsleden en ambtenaren verbiedt de gemeente de 
vluchten met een beroep op het bestemmingsplan. Dat staat alleen agrarische activiteiten toe. De helikopter-
onderneming maakt bezwaar, dat in juli zal worden behandeld. De vluchten gaan voorlopig niet door.

April – De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt op 18 april plaats in Fort Nigtevecht. Gastvrouw 
Marian van Weert heeft ons gastvrij onthaald in een bijzondere omgeving. Jager Ronald Wenneker licht op 
prikkelende wijze zijn werkzaamheden als jager toe.

Juni – Spaar het Gein is vertegenwoordigd bij de hoorzitting waar HeliFlight Holland BV haar bezwaar toe-
licht tegen het gemeentelijke verbod om gebruik te maken van de provinciale ontheffing om vanaf een locatie 
op Gein Zuid helikoptervluchten te verzorgen. Spaar het Gein had op dat verbod aangedrongen. Conform het 
advies van de bezwaarschriftencommissie verklaart de gemeente het bezwaar van HeliFlight eind augustus 
ongegrond. Vervolgens was het afwachten of HeliFlight de beslissing bij de rechtbank zou aanvechten. Dat is 
niet gebeurd. Dat betekent dat het Gein, ondanks de tegemoetkomende opstelling van de provincie, dankzij 
Spaar het Gein en de gemeente voorlopig (en hopelijk voorgoed) verstoken zal blijven van heliherrie!

Juli – een aanvraag voor een forse uitbreiding van een geitenhouderij op Gein Noord heeft gezorgd voor 
onrust in de omgeving. De zorgen betreffen de gezondheidsklachten die geiten kunnen veroorzaken. Dankzij 
een provinciale blunder werd een moratorium, vóórdat dit in werking trad, gepubliceerd. Daardoor kon de 
aanvrager tijdig een aanvraag indienen en daarmee het moratorium omzeilen. Dat betekent niet dat de ver-
gunning verleend zal moeten worden. De uitbreiding zou in strijd kunnen zijn met het intensieve-veehoude-
rijverbod in ons buitengebied. Op dit moment is er nog geen beslissing genomen door de gemeente.

September – op 7 september is de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal 
feestelijke geopend. Over deze brug, voortaan Liniebrug geheten, is in de vorige 
Nieuwsbrief een uitgebreid historisch artikel verschenen. Na toespraken op de 
brug van enkele bestuurders, onder meer van onze wethouder Schuurs, daalde 
het in groten getale opgekomen publiek af naar ‘onze’ zijde van het kanaal, 
waar een prachtige, lange picknick-tafel werd onthuld. Een geschenk aan de 
omgeving. Daarna was iedereen welkom bij het fort Nigtevecht, voor een hapje 
en een drankje in een passende entourage. Dankzij het fraaie nazomerweer 
werd van deze mogelijkheid goed gebruik gemaakt. De Liniebrug blijkt inmid-
dels een flink gebruikte verbinding voor wandelaars en fietsers te zijn.

Oktober – een vertegenwoordiging van Spaar het Gein ontvangt een delegatie ambtenaren die betrokken 
zijn bij de energietransitie waartoe de gemeente heeft besloten. De Ronde Venen gaat op termijn van het gas.  
Dat kan alleen als er schone energiebronnen worden aangeboord. Dat zijn onder meer megawindturbines en 
zonneweiden. De ambtenaren bereidden ons er op voor dat de lijn langs het Amsterdam Rijnkanaal in beeld 
zou kunnen komen. De komende maanden zal blijken hoe concreet een en ander zal kunnen worden.

Rien Leemans

Wat heeft het bestuur gedaan 
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December 2018, hèt moment voor een blik over de 
schouder en een blik vooruit. 

Eén van de woorden die niet meer weg te denken zijn 
in het nieuws van alledag, is ‘klimaatverandering’. 
In korte tijd is dit begrip in alle hoeken van de 
samenleving doorgedrongen. 

Het is tijd voor concrete maatregelen. 1 December 
luidden in heel Nederland noodklokken om te 
waarschuwen dat het ‘2 voor 12’ is. Doemdenken is 
uit den boze, maar we kunnen niet meer om de feiten 
heen: het verdwijnen van insecten met 75%, het 
smelten van de ijskap, weersveranderingen met alle 
gevolgen van dien, en meer. Iedereen krijgt ermee te 
maken. Het complexe weefsel van de biodiversiteit 
van de natuur dreigt uit elkaar te vallen, omdat we 
overal ‘draadjes hebben uitgetrokken’. Eenmaal 
kapot, is het bijna niet meer te herstellen. 

Maatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit 
hebben directe gevolgen voor de agrarische sector. 
Minister van Landbouw Carola Schouten kwam 
afgelopen herfst over de brug met haar nieuwe 
‘Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol 
en Verbonden.’ De kerngedachte is: circulaire, 
natuurinclusieve landbouw. Nieuwe termen voor 
een nieuw beleid.

Alles hangt met alles samen. Achter de schermen 
is heel veel en grondig denk-en-doe-werk verricht 
op alle niveaus rond de agrarische sector: boeren, 
producenten, supermarkten, bedrijfsleven, banken, 
wetenschap, belangengroepen, overheid, en niet in 
de laatste plaats de consument. Zij hebben de koppen 
langdurig bij elkaar gestoken en hun bijdrage 
geleverd aan de nieuwe, nationale landbouwvisie, 
plus uitvoeringsrichtlijnen voor de praktijk.

Ook in het Geinlandschap is er sprake van minder 
biodiversiteit. Er valt nauwelijks een kievit of grutto 
te bekennen. We hebben nog een kans om dit te 
herstellen. Het is begrijpelijk dat veel boeren denken: 
wéér een nieuw beleid, met nieuwe regelgeving en 
controles – het laatste waar ik op zit te wachten. 
Een begrijpelijke reactie na alle opeenvolgende 
beleidswijzigingen en agrarische trends. 

Uit een Trouw-enquète onder 120 boeren (juni 2018) 
over ‘De Staat van de Boer’ in Nederland blijkt echter 
dat 80% van de boeren bereid is mee te werken aan 
duurzame landbouw. Zouden we dit onderzoek in 
het Gein herhalen, wat zou dan de score zijn…..? 

Landbouw in de toekomst: 
natuurinclusief en circulair

Nú is het moment om een betere toekomst te 
waarborgen. Het is een gemeenschappelijke 
uitdaging van jewelste. Europa heeft recent 
financiële ondersteuning toegezegd voor alle 
boeren die samen willen werken aan herstel van de 
biodiversiteit op hun land. 

Brochure natuurinclusieve landbouw
De Universiteit van Wageningen was ook partner 
in het landelijke overleg. Zij heeft zojuist een 
zeer informatieve brochure ‘Boeren in Beweging’ 
uitgegeven. Het resultaat van een verkennend, 
kwalitatief onderzoek van melkveehouderij en 
akkerbouw (uitgevoerd in 2016/2017). Met uitleg 
wat termen als ‘natuurinclusief’ en ’circulair’ 
precies betekenen, voorbeelden uit de praktijk, tips 
voor het maken van keuzes, en met begrip voor de 
weerstand die veel boeren voelen.

Er is goed naar de boeren geluisterd in deze brochure. 
Overheid, burgers, bedrijven en organisaties gaan de 
boeren dan ook ondersteunen. De consument moet 
zijn bereidheid om meer voor agrarische producten 
te betalen, nu ook waarmaken. Wij zijn graag van 
de partij!

De brochure is te downloaden via “Google Boeren 
in Beweging – WUR of via de link:
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/
Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/
Actuele-themas/Kennis-op-maat/Boeren-in-
beweging.htm

Arnold van de Klundert en Moon Wolters (oud-bestuurslid 
en lid Spaar Het Gein)

Info@moonwolters.nl
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Japanse duizendknoop bedreigt 
Geinoevers
Onlangs werd er ook op het nieuws aandacht 
aan besteed: de Japanse duizendknoop rukt op 
in Nederland. De Japanse duizendknoop is een 
invasieve exoot, d.w.z. een plant die niet thuishoort 
in Nederland en zich zodanig verspreidt en 
vermeerdert dat andere planten verdrongen worden. 
Daarbij veroorzaakt de plant schade aan kabels, 
leidingen, wegen, funderingen, grondlichamen 
en constructies. De plant wortelt zeer diep en is 
daardoor buitengewoon moeilijk uit te graven. Hij 
vermeerdert zich via kruipende wortelstokken, 
vergelijkbaar met de manier waarop haagwinde en 
zevenblad dat doen.
Wordt de plant verwijderd maar blijft er een stukje 
wortel achter, dan groeit daar een nieuwe plant uit. 
Ook uit de ‘knopen’ van de steel kan een nieuwe 
plant ontstaan.
De plant wordt uiteindelijk manshoog en zal op den 
duur bijna ondoordringbare bossen rechtopstaande 
bebladerde stengels vormen.
Sinds een paar jaar groeit er een grote concentratie 
van deze plant langs Gein Noord ter hoogte van 
nr 32. Maar ook langs het spoor, op het terrein van 
Pro Rail langs het nieuwe fietspad tussen het oude 
en het nieuwe station, wordt bijna 100 strekkende 
meter bedekt met deze woekeraar. Van daar uit 
heeft de plant zich verspreid naar de sloot langs de 
begraafplaats en het bedrijventerrein, maar helaas 
ook nu aan de Geinoever naast en onder het rode Jan 
Swinkels fietsbruggetje, zoals we onlangs konden 
constateren.
De plant is te herkennen aan de volgende kenmerken: 
bladstengels en jonge stengels zijn rood; jonge 
uitlopers en knoppen zijn rood; de bladeren staan 
‘om-en-om’ aan de stengel, zijn ongeveer 10 cm 

groot en hebben een rechte bladvoet; de stengels zijn 
hol; de bloeiaren zijn wit en de wortels hebben kleine 
rode puntjes. Over wat te doen met het plantafval, 
bij het GFT of bij het restafval, zijn de meningen 
verdeeld. Mocht u ergens deze plant ontdekken, 
geef het dan door aan de gemeente: Klant contact 
centrum kcc@derondevenen.nl of 0297-291616.
Zie ook www.naturetoday.com (juni 2018) 

GW

Af en toe worden bijzondere waarnemingen  
gedaan langs of in het Gein. Denk bijvoorbeeld 
aan een ijsvogel of een ringslang. Of aan de 
onlangs waargenomen steenuil.

Velen weten wel dat er een mogelijkheid bestaat 
om die waarneming door te geven, maar weten niet  
hoe, of zien op tegen account aanmaken, inlog-
gen, vragen beantwoorden enz. enz.
Toch is het belangrijk om die gegevens op te 
slaan, om de natuurrijkdom van Nederland vast 
te leggen voor nu en de toekomst.

Daarom kunnen waarnemingen nu ook gewoon  
aan de redactie per mail worden doorgegeven, 
dan zullen wij ze wel doorsturen naar waar-
neming.nl. Wel hebben we daarvoor steeds de 
volgende gegevens nodig: je naam, de waargeno-
men soort (welke vogel, amfibie, zoogdier enz.), 
de datum en het tijdstip van de waarneming,  
de lokatie, en wat het betreffende dier aan het 
doen was (eten, vliegen, dood, enz.). Een foto 
erbij mag, maar hoeft niet.

GW

Waarneming.nl



Ontvangt u al Nieuwsmail? 

Als lid van Spaar het Gein ontvangt u twee keer 
per jaar automatisch deze papieren Nieuwsbrief. 
Daarnaast kunt u ook een aantal malen per jaar 
de gratis digitale Nieuwsmail ontvangen. Het 
enige dat u daarvoor moet doen is uw naam  
en emailadres invullen in de invulveldjes in de 
rechterkolom op www.spaarhetgein.nl.

U wordt dan bijvoorbeeld geïnformeerd over 
actuele berichten die niet kunnen wachten op de 
volgende papieren Nieuwsbrief. Of bijvoorbeeld 
over de eerstvolgende knotactiviteit. Of over een 
peiling die we onder de leden willen houden.
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Oeverlandjes en Noodkering: Gay Jannette Walen
blz 4 RTV Utrecht, Gay Jannette Walen
Excursie langs Gein: Bart Stornebrink (foto hommel); 
www.wildebloemen.info (tekening gewone berenklauw); 
wikipedia (foto bitterzoet); Anna Kreffer (foto kleine 
rode weekschildkevers); Arno van Berge Henegouwen 
(foto zwanenbloem); Nieuwe Insekten Gids (afbeelding 
weverboktor); Tirions Nieuwe Bloemengids (afbeelding 
kalmoes); Beeldbank stadsarchief Amsterdam (foto Gein)
Knotgroep: Landschapswerkgroep Abcoude
Fietsbrug: Gay Jannette Walen

-Spaar het Gein-12

Noodkering geplaatst bij Jan Swinkelsbrug
De dijkverbetering aan het Gein wordt eindelijk 
afgerond met de plaatsing van twee schotstuwen 
(compartimenteringswerk). Een bij de Jan Swinkels-
brug, en een bij de Geinboogbrug te Driemond.

De werkzaamheden voor de stuw bij de Jan 
Swinkelsbrug lagen al enige tijd stil, nadat het 
fundament gelegd was. Tussen 19 en 30 november 
echter werd de doorgang voor de scheepvaart bij de 
Jan Swinkelsbrug afgesloten en werd het werk weer 
ter hand genomen. De stuw bij Driemond zal later 
volgen, nadat de huidige stuw is afgebroken. 

Doel van de beide stuwen is het afsluiten van het Gein 
in geval van een te hoge waterstand, waardoor een 
eventuele dijkdoorbraak kan worden voorkomen. 
Het Gein is een boezemwater, met hetzelfde 
waterpeil als het Amsterdam Rijnkanaal, waar 
het Gein immers mee in verbinding staat. Bij een 
doorbraak zou het omliggende land onderlopen; bij 
een doorbraak van de kade op Gein Noord mogelijk 
zelfs ook delen van de Bijlmer. Deze maatregel is 
indertijd afgesproken bij de dijkverbetering van 
het Gein. De stuw heeft drie schotten die middels 
een kraan boven op elkaar in de daarvoor bestemde 
sleuf worden geplaatst. Tijdens het plaatsen van de 
kraan door de firma van Oostrum Westbroek was 
goed te zien wat een mooi staaltje van techniek de 
hele constructie is. De stuw bij Driemond zal, in een 
iets gewijzigde vorm, dezelfde constructie krijgen.
GW


