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N I E U W S B R I E F  V A N  D E  V E R E N I G I N G  S P A A R  H E T  G E I N

Op 14 mei 2019 verscheen in het Witte Weekblad een 
interview met de voorzitter van onze vereniging, 
Rien Leemans, over de positie van de vereniging  
in de meningsvorming over het duurzaamheids-
streven van de gemeente. Omdat er nogal wat leden 
zijn die het Witte Weekblad niet ontvangen, volgt 
hierna een volledige weergave.

“De afgelopen paar jaar zie je dat mensen zich 
steeds bewuster worden van het klimaat. Dat er echt  
dingen moeten gebeuren; minder vliegen bijvoor-
beeld. Toch merken we bij bijeenkomsten van Spaar 

het Gein dat veel mensen, ook ‘groene’, reserves 
hebben bij windmolens in het Geingebied, bijvoor-
beeld langs het kanaal. 

Het lijkt misschien logisch om windmolens in een 
lijnopstelling langs het kanaal te plaatsen , maar dat 
is geredeneerd vanuit de lucht of vanuit het kanaal. 
Wandel of fiets je door het Gein, dan zie je wel wind-
molens maar geen kanaal. Alle verhoudingen in het 
landschap raken zoek. Ook aan zonnevelden kleven 
bezwaren als die in het zicht liggen en dus niet goed 
zijn ingepast. 

Windturbines en zonne- 
weiden in het Gein? 
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Dit gebied is zo bijzonder. We zitten vlak onder de 
rook van Amsterdam en het is uitzonderlijk hoe 
goed dit landschap, inclusief boerderijen, bewaard 
is gebleven. Ondanks de nabijheid van Amsterdam. 
Het heeft grote recreatieve, landschappelijke en cul-
tuurhistorische waarde. Objecten die Piet Mondriaan 
hier heeft geschilderd staan er nog. Nescio schreef 
over dit gebied. Hij zei ooit: “Je kunt een landschap 
maar één keer vernietigen.” Het Rijk heeft vele  
miljoenen uitgegeven om infrastructurele werken 
zoals het aquaduct hier goed in te passen.

Onze gemeente staat voor heel moeilijke afwegingen. 
Dat vraagt om zorgvuldige besluitvorming, waar-
voor we als totale gemeenschap verantwoordelijk-
heid moeten nemen. De technische ontwikkelingen 
gaan zo snel dat je je kunt afvragen of je nu wel ver-
gaande besluiten kunt nemen. Maar we begrijpen  
dat er op enig moment knopen moeten worden  
doorgehakt. Spaar het Gein volgt het proces kritisch. 
Het is zonde als later blijkt dat iets niet nodig was  
of anders had gemoeten. 

Waar we voor moeten waken is dat er locatie- 
keuzes worden gedaan die louter zijn ingegeven 
door financiële motieven van investeerders. Ruimte-
lijke inpassing hoort leidend te zijn. Daar hebben we 
een overheid, in dit geval onze gemeente, voor om 
verstandige keuzes in te maken.“

Spaar het Gein vindt het belangrijk dat alle leden 
goed geïnformeerd te worden en de mogelijkheid 
krijgen daarover van gedachten te wisselen. Daar-
toe werd dit onderwerp gekozen voor het thema-
gedeelte van de afgelopen jaarvergadering. 

Het themagedeelte
Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering 
op 17 april lichtte Wim Haver, ambtenaar duur-
zaamheid van de gemeente De Ronde Venen, het  
klimaatbeleid van de gemeente toe. Hij legde  
uit welke scenario’s denkbaar zijn om de gestelde 
doelen qua opwekking van duurzame energie te 
bereiken maar de aandacht ging nu alleen uit naar 
het opwekken van elektriciteit.
De gemeente heeft zich ten doel gesteld om in 2040 
klimaatneutraal te zijn. Vanuit de vergadering 
kwam onder meer de vraag waarom de gemeente 
10 jaar voorop wil lopen ten opzichte van de lande-
lijke doelstelling van 2050. Er zijn immers mogelijk 
innovatieve oplossingen denkbaar die een even- 
tueel alternatief kunnen zijn voor de windturbines. 
De gemeenteraad heeft het besluit genomen om in 
2040 klimaatneutraal te zijn omdat de gemeente  
de ambitie heeft nu al actief maatregelen te nemen 
tegen de klimaatverandering. Zij ziet de urgentie 
daarvan in. Overigens zijn er ook al gemeenten die 
nog ambitieuzer zijn en 2030 als doel hebben, zoals 
de gemeente De Bilt.

Haver benadrukte dat er op dit moment in de  
procedure geen locaties worden aangewezen maar  
dat de randvoorwaarden worden bepaald voor het 
plaatsen van zonnevelden en windturbines. Deze 
randvoorwaarden moeten worden bepaald door de 
verschillende belangengroepen, waaronder zeker 
Spaar het Gein.
Vanuit de toehoorders was er kritiek op de procedure 
omdat op deze manier een meerderheid kan bestaan 
voor het plaatsen van windmolens terwijl die meer-
derheid daar verder zelf geen last van heeft. 
Zoals Rien daar aan toevoegde: “het landschap heeft 
geen stem”.

Stellingen

Rien heeft ter afsluiting van de vergadering 
een aantal stellingen voorgelegd waar over 
gestemd werd:

1. Het besluit van de gemeente om in 2040  
klimaatneutraal te zijn, verdient steun. Daar 
is de vergadering het over eens.

2. Het uitgangspunt dat de invulling van dat 
besluit in de eigen gemeente moet worden 
gezocht, is begrijpelijk. Er is wel een grote 
wens om mee te beslissen over de volgende 
stappen.

3. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad 
om na een belangenafweging te bepalen 
waar initiatieven voor wind en zon gestalte  
kunnen krijgen. Dat moet dan wel in overleg 
met de inwoners met inwonersbijeenkom-
sten voordat het besluit aan de raad wordt 
voorgelegd.

4. De zone langs het Amsterdam Rijnkanaal in 
het Geingebied is geen geschikte locatie voor 
windturbines.

 Uit de discussie bleek dat de vergadering 
daarover verdeeld was. Eenderde was tegen, 
eenderde was voor en eenderde had nog 
geen mening.

5. Delen van het Geingebied kunnen als zoek-
gebied voor zonneweides fungeren.

 Hier bleek de meerderheid van de ver- 
gadering tegen te zijn. De gemeente bood aan  
om een excursie te verzorgen naar het 
zonneveld van Waternet bij Horstermeer. 

Rien Leemans/Hans van Kessel
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Het Geingebied: samenvatting 
van een IVN-eindverslag
Ellen van Donk

Geologie, ontstaan 
en waterhuishouding
 
Het Gein is ontstaan als zijtak van de rivier de Vecht. 
Rond 3500 jaar geleden bestond het Vechtlandschap 
uit een 6 km breed dal, het ‘Vechtdal’, met meren 
en een vlechtwerk van veenriviertjes, te midden van 
twee grote veenmosveengebieden. De Vecht is op 
zijn beurt ruim 4000 jaar geleden als veenstroom ont-
staan. Vanaf een punt dat oorspronkelijk bij Vechten 
lag, ontstond een noordelijke aftakking van de Oude 
Rijn die uiteindelijk uitmondde in het Oer-IJ .
De rivier het Gein was dus een afstromend veen-
riviertje met kleirijke oeverwallen erlangs. In de 
tweede helft van de elfde eeuw is men begonnen 
om de veenkussens tussen Utrecht en Amsterdam 
te ontginnen. Ook vanaf de kleirijke oevers van  
de rivier het Gein zijn langwerpige stroken land 
ontgonnen. De kolonisten stichtten hoeves aan de 
rivier en van daaraf maakte men lange kavels naar 
achteren geschikt voor gebruik als akker. Men ver-
bouwde hier toen op grote schaal graan. De sloten 
die men bij de ontginning groef, waterden af op 
het Gein. De ontwatering en bewerking van het 
veen zorgden ervoor dat de bodem langzaam maar 
zeker daalde (oxidatie van het veen en inklinking).  
Het werd aldoor moeilijker om het gebied droog te 
houden, zeker toen het zelfs lager kwam te liggen 
dan het Gein. In het midden van de vijftiende eeuw 
werd op grote schaal overgestapt op veeteelt omdat 
het gebied te nat werd voor akkerbouw. Om het  
achterland te beschermen tegen overstromingen 
werden kaden langs de rivier aangelegd, en ver-
volgens werden molens geplaatst om het water uit 

Inleiding
In 2018 en 2019 heb ik de Natuurgidsencursus van 
het IVN (De Ronde Venen & Uithoorn) gevolgd. 
Eén van de opdrachten binnen deze cursus was 
het jaar rond in een bepaald gebied de natuur te 
observeren en deze waarnemingen te interpreteren.  
Ik heb een gedeelte van de zuidoever van het Gein, 
inclusief de oeverlanden en het water, als onder-
zoeksgebied gekozen: van de Witte Dame, het oude 
stationsgebouw van Abcoude, tot aan het Wilhel-
mina-bruggetje (lengte 2.2 km). Mijn bevindingen 
heb ik weergegeven in een verslag. De kern hiervan 
is een “natuurdagboek”, met observaties van flora 
en fauna over 2018, verdeeld over 15 data. Naast 
algemene indrukken van het landschap heb ik hierin 
gedetailleerde inventarisatielijsten opgenomen. Met 

name heb ik gekeken naar bloeiende planten in de 
berm, op de oeverlandjes, langs de oever en in het 
water, naar bloeiende struiken en bomen, en naar 
vogels. Ik heb niet naar volledigheid gestreefd, maar 
wel geprobeerd de belangrijkste seizoensvariaties 
vast te leggen. Om de observaties in een breder 
perspectief te plaatsen ben ik ook ingegaan op de 
geologie, het ontstaan, de waterhuishouding en de 
belangrijkste functies en waarden van het gebied, 
alsmede bedreigingen in het verleden, heden en de 
toekomst.

In deze Nieuwsbrief presenteer ik een samen- 
vatting van mijn IVN-verslag. De volledige versie  
is beschikbaar op http://www.spaarhetgein.nl/ 
dossiers/flora-fauna-inventarisatie/

te slaan. Deze versnelde ontwatering werkte nog 
meer bodemdaling in de hand. De oorspronkelijk 
lage kaden langs de rivier zijn in de loop der eeuwen 
steeds hoger gemaakt om het dalende achterland 

Het stroomgebied van de Vecht/Angstel rond 800 AD.
De belangrijkste afzettingsmilieus en morfologische 
eenheden zijn aangegeven.
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tegen overstromingen te beschermen. De sloten uit 
de periode van deze ontginningen zijn nog steeds 
aanwezig. De twee poldermolens (de Oostzijdse 
molen en de Broekzijdse molen) doen nu echter 
geen dienst meer bij de reguliere bemaling van de 
polders rond het Gein. Het waterpeil in de Broek-
zijdse polder, aan de noordzijde van de rivier, wordt 
sinds 1977 geheel door het elektrische gemaal bij het 
Abcoudermeer in stand gehouden. De Oostzijdse  
en de Aetsveldse polder langs de zuidelijke oever 
hebben een gemaal, repectievelijk aan het Amster-
dam-Rijnkanaal en aan de Angstel. De water- 
kwaliteit van het Gein wordt nu in belangrijke mate 
bepaald door het water uit de rivieren de Angstel  
en de Holendrecht. Dit water bevat een redelijke  
hoeveelheid voedingsstoffen (fosfaat en stikstof), wat 
weer consequenties heeft voor de flora en fauna in de 
rivier en de oeverlanden.

De meest markante 
kenmerken en 
waarnemingen
Landschap

Het Geingebied is een “inversielandschap”: de 
rivier lag vroeger lager dan de omgeving, terwijl 
het nu andersom is. Aan weerszijden van de rivier 
bestaat er ver zicht over het open weidelandschap 
met koeien, schapen, geiten en paarden. 

Aan de noordzijde zijn de gebouwen en de groene 
rand van Amsterdam Zuidoost te zien en aan de 
zuidzijde wordt het landschap visueel begrensd 
door de strakke bomenrij langs het Amsterdam-
Rijnkanaal. 
De huidige ruimtelijke karakteristiek laat zich het 
best samenvatten als afwisselend. De meanders in 

de rivier hebben geleid tot bochten in de dijken, 
afgewisseld met rechtere stukken. Als gevolg van 
deze bochtigheid wisselt voortdurend de kijkrich-
ting wanneer men over de dijk of op het water de 
rivier volgt. Dit werkt verrassend en ook enigszins 
desoriënterend, vooral ook vanwege het contrast 
tussen beslotenheid, naast en tussen dichte beplan-
ting, en openheid, wanneer men onbelemmerd uit-
zicht heeft over het omliggende wijdse landschap.

De Geindijken zijn smal tot zeer smal. Door de 
opeenvolgende ophogingen van de dijken zijn deze 
niet alleen hoger geworden, maar ook steiler. Vooral 
het binnentalud, dus aan de polderzijde, is op enkele 
plekken zeer steil. Dit versterkt het gevoel boven het 
landschap uit te steken. Onderlangs de dijk ligt een 
teensloot, die zeer in breedte varieert. Deze sloot 
markeert de overgang van het dijklichaam naar de 
achterliggende polder. Zeer karakteristiek voor de 
Geindijken is de aanwezigheid van veel bomen: van 
jong tot zeer oud, natuurlijke en meer cultuurlijke 
soorten, verschillende beheersvormen van stobben 
en knotten tot zeer hoge laanbomen. De knotbomen 
en stobben van wilgen en essen (hakhoutbeheer)
staan veelal halverwege het talud of bijna op de  
binnenteen van de dijk. 

De laanbomen (o.a. populieren en linden) staan 
doorgaans op de kruin van de dijk en zijn hoog 
opgekroond, waardoor de bomen hoog boven de 
polder uitsteken. Deze hoge bomen zijn zeer beeld-
bepalend, zowel gezien vanaf de dijk waarop ze 
staan, als vanaf de overkant of vanuit de verte. 

Langs het Gein bevinden zich een aantal oeverland-
jes, (vaak smalle) stukjes grond buiten de bedijking 
van de rivier. Ze bezitten een rijke flora en fauna. 
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 

Schets van landschapslijn Geingebied
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de polders wel is gebeurd. De oeverlandjes liggen 
daarom hoger in het maaiveld dan de polders. Van-
ouds werden de oeverlandjes gebruikt door boeren. 
Oorspronkelijk waren het vaak rietlandjes. Sommige 
oeverlandjes werden in de loop der tijd omzoomd 
door een laag dijkje. Daardoor klonk het land een 
beetje in en ontstonden eigenlijk kleine uiterwaar-
den, soms beplant met bomen.

Flora
In de bermen, oeverlandjes en langs en in het water 
bevindt zich een grote diversiteit aan planten, ech-
ter geen zeldzame soorten. Door (over)bemesting 
zijn echter in het aangrenzende agrarische cultuur-
land veel plantensoorten verdwenen. De flora in 
het gebied wordt ook sterk beïnvloed door andere 
menselijke activiteiten, zoals maaien van de bermen 
(begin juni, midden september) en van het riet (mid-
den november), het knotten van de bomen (enkele 
al eind september) en de recente dijkverbeteringen.
In totaal heb ik in 2018 in mijn waarnemingsgebied 
95 soorten bloeiende planten, 15 soorten bloeiende 
bomen en 4 soorten bloeiende struiken geobser-
veerd. Ik heb daarbij een opvallende seizoensva-
riatie gevonden. Het was eind februari en begin 
maart nog erg koud, waardoor de planten, struiken 
en bomen laat in bloei kwamen. Het voorjaar en de 
zomer waren uitzonderlijk droog en warm en er is 
daardoor een dip in het aantal bloeiende planten in 
de maand juli te zien. Er bloeien dan vooral plan-
ten die in de drassige oeverlandjes en in het water 
staan (o.a. bitterzoet, moerasspirea, harig wilgen-

roosje), en ook nog een paar distels. Opvallend is de  
toename van het aantal bloeiende planten eind 
augustus, toen er na lange tijd weer regen was 
gevallen en de temperatuur was gedaald. Ook gaan 
sommige struiken dan voor een tweede keer bloeien 
(o.a. kornoelje en lijsterbes). Door het zachte najaar 
en winter zag ik in december nog veel planten (23 
soorten) bloeien. 

Fauna
Ik heb bij het bestuderen van de fauna de meeste 
aandacht gegeven aan vogels. In totaal heb ik op de 
15 observatiedata 45 soorten vogels waargenomen. 
Het aantal soorten is het hoogst rond begin april en 
in de maanden november en december. In februari 
en maart is het nog erg koud, in april en mei gaan de 
meeste vogels broeden en zijn zo minder zichtbaar 
en in juli is het aantal soorten erg laag vanwege de 
warmte en droogte. Twee jonge ooievaars zijn in juli 
dood aangetroffen in hun nest (Gein Noord), waar-
schijnlijk als gevolg van een tekort aan voedsel door 
de droogte. Verder heb ik langs de weg enkele dode 
dieren gevonden, waaronder een ringslang en een 
steenmarter. 

Oeverlandjes langs het Gein

Oeverlandjes langs het Gein

Dode dieren gevonden langs het Gein: 
Boven: ringslang, Onder: steenmarter
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Impressie van seizoensvariatie
Om de natuur-inventarisatie meer “tot leven” te 
brengen heb ik in het verslag voor ieder van de  
15 observatiedata een blokje met enkele foto’s, voor-
zien van een korte toelichting, opgenomen. Hier- 
onder een weergave van 5 hiervan. 

Waterkwaliteit 
Het Gein is ca. 1.5 meter diep en heeft een redelijke 
waterkwaliteit (matig eutroof). De concentraties aan 
voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water zijn 
matig hoog. Vooral de stikstof-concentratie is hoog 
in de winter. Dit kan het gevolg zijn van het uit-
rijden van mest over de weilanden in deze periode, 
wat geleidelijk weer afspoelt naar het oppervlakte-
water. De voedingsstoffen worden bij warmer weer 
opgenomen door algen en waterplanten. In de  
wintermaanden is nog een doorzicht tot op de bodem 
door de lage algenconcentratie. Er zijn dan nog geen 
blauwalgen aanwezig, alleen kiezelalgen, groen-
algen en cryptofyten. Blauwalgen zien we verschij-
nen in juni en juli. 2018 was een uitzonderlijk warm 
en zonnig jaar. De in de zomer waargenomen algen 
concentraties waren daardoor significant hoger 
dan in veel andere jaren. De visstand in het Gein is 
gevarieerd. Brasem is de meest voorkomende soort, 
gevolgd door blankvoorn, paling en snoek. Verder 
heeft het Gein ook een tamelijk diverse macrofauna-
gemeenschap
 
Voedselweb relaties
Een opdracht tijdens de cursus was het opstellen 
van een mogelijk voedselweb binnen het onder-
zoeksgebied. Aan de basis ervan staan de primaire 
producenten (algen, waterplanten, landplanten). 
Daarboven komen de primaire consumenten (o.a. 
watervlo, rivierkreeft, leliehaantje, rups en elzen-

Riet gemaaid op oeverland

Begrazing 
batterij-zuid

Droogte 
scheuren

Ouessantschaap Geiten en 
schapen

22 maart 2018, 5 graden, zonnig, 10 uur. 
Door vorstperiode begin maart alle bomen nog in 
knop en weinig bloeiende planten, riet gemaaid.

28 augustus 2018, 22 graden bewolkt, 10 uur, 
weer veel in bloei. Heeft veel geregend. 57 bloeiende 
planten soorten. Bessen in meidoorn en lijsterbes. 
Weer veel vogels waargenomen.

24 dec. 2018, 8 graden, zonnig, 14 uur. Nog 
veel bloeiende planten soorten (23) ondanks korte 
koude periode half december. Gesproken met 
pachter batterij-zuid bij Oostzijdse molen van Natuur-
monumenten, 9 landgeiten en 13 ouessantschapen 
uitgezet ter voorkoming van boomgroei. Grond batterij 
op hoger gedeelte nog erg droog.

25 mei 2018, 26 graden, zonnig en deels 
bewolkt, 19 uur. Veel gehoord in riet de kleine karekiet, 
ooievaar op nest, fuut met jongen op rug. Veel bloeiende 
grassen, vlier in bloei, 35 soorten bloeiende planten.

30 juli 2018, 27 graden, zonnig, 16 uur, nog 
steeds mooi weer, zeer droog. Slechts 25 bloeiende 
soorten, waarvan de meesten in het water of langs de 
waterkant groeien. Ook distels bloeien. Planten die 
in knotwilgen groeien verdord door tekort aan vocht. 
Weinig vogels, slechts 4 soorten gezien. 
Veel koolwitjes.

Rode klaver

Bloeiende vlier

Groene planten in 
en langs water

Fuut met jong

Verdorde planten 
in wilg

Speerdistel

Scherpe 
boterbloem

Gras al 
gedeeltelijk 
gemaaid

Knotwilg

Groene planten 
in wilg

Lijsterbes MeidoornRiet in bloei
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haantje). Daarna de secundaire consumenten (o.a. 
voorn, kikker en merel) en aan de top staan de top-
predatoren, zoals reiger, buizerd en vos. De kromme 
pijlen geven kannibalisme aan, dat o.a. bij snoeken 
en rivierkreeften kan voorkomen.
Deze representatie is natuurlijk slechts een zeer 
schematische weergave van de werkelijke, veel com-
plexere, structuur.

Wisseling van de 
wacht bij Fort 
Nigtevecht

Jammer genoeg is het project Gedenkplaats van 
Marian van Weert op Fort Nigtevecht gesneuveld. 
Maar er is goede hoop dat op kleinere schaal de 
gedenkingen kunnen worden gewaarborgd en wor-
den voortgezet.
We betreuren het zeer dat Marian na zoveel inspan-
ningen, gedrevenheid en passie het bijltje er bij neer 
heeft moeten gooien.
Met haar nimmer aflatende enthousiasme ontwik-
kelde zij steeds nieuwe ideeën om het fort voor haar 
en Natuurmonumenten rendabel te laten zijn.
Helaas, het mocht niet zo zijn.

Wat nu met het fort?
Op 31 mei j.l. stond aangekondigd in het huis-aan-
huisblad De Groene Venen dat er een overeenkomst 
is getroffen tussen Natuurmonumenten en Han van 
Blokland, in Abcoude en omstreken bekend door 
Boutique Hotel De Witte Dame en Villa Oldenhoff, 
als nieuwe exploitant. Volgens het artikel is “Natuur-
monumenten van mening dat de Gedenkplaats een 
mooie bestemming voor het fort is, maar aangevuld 
moet worden met een passende programmering om 

een financieel gezonde situatie te kunnen creëren. 
De komende tijd wil Natuurmonumenten gebruiken 
om samen met de nieuwe ondernemer te onderzoe-
ken hoe dit mogelijk is”.
Hoewel we er alle vertrouwen in hebben dat Han 
secuur en oprecht met de waarden van het fort en 
haar omgeving zal omgaan, zullen wij als Spaar  
het Gein de bewegingen en afwegingen van Natuur-
monumenten en Han van Blokland op de voet  
volgen. We willen er voor waken dat er geen (groot-
schalige) activiteiten zullen gaan plaatsvinden die 
mogelijk in strijd zullen zijn met het karakter van 
zowel het fort als de directe omgeving.

Interview met Han van Blokland
Nieuwsgierig geworden naar welke plannen Han 
heeft maken wij een afspraak met hem op het fort.
In het fort wordt al druk gewerkt want Han maakt 
niet alleen plannen maar neemt meteen de uitvoe-
ring ter hand. Ook al loopt de huurovereenkomst 
voorlopig tot december, waarna Han en Natuur-
monumenten de resultaten zullen evalueren, er 
moet wel geld verdiend worden, dus de ruimtes  
zijn nu al ingericht (en alle vintagemeubelen die  
er staan zijn te koop) en er zijn de benodigde voor- 
zieningen aangebracht, zoals WiFi, electra etc. De 
ruimtes zullen verhuurd worden voor trainingen, 
vergaderingen, meetings en dergelijke.
Gastvrouw is Mickey Dekker (“Meetings by  
Mickey”). 

Conclusies

Het Geingebied is een waardevol en  
inspirerend landschap. In de bermen, oever-
landjes, en langs en in het water bevindt zich 
een redelijk grote diversiteit aan bloeiende 
planten, weer van groot belang voor een 
gezonde insectengemeenschap. Het land-
schap en ook de flora en fauna worden echter 
sterk beïnvloed door menselijke activiteiten. 
We moeten ook in de toekomst waakzaam 
blijven dat negatieve invloeden tot een mini-
mum worden beperkt. De Vereniging Spaar 
het Gein heeft zich tot nu toe daar sterk 
voor ingezet. Het is belangrijk dat ook in de  
toekomst de ontwikkelingen kritisch worden 
gevolgd en dat er zo nodig tot actie wordt 
overgegaan. Ook natuureducatie kan bijdra-
gen aan het behoud van de natuurwaarden 
van het gebied. 
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Ook aan verjaardagsfeestjes, tentoonstellingen of 
concertjes wordt gedacht.
Wanneer Han praat over die concertjes wordt hij 
extra enthousiast. Het moeten kamerconcerten zijn, 
zegt hij, het liefst met een mix van professionele 
musici met amateurs uit de buurt, of kinderen van 
nabije scholen, ook uit Nigtevecht. En wat zou er 
nou mooier zijn dan natuur en cultuur te combine-
ren, door naar een tentoonstelling of concert in het 
fort te wandelen of te fietsen. 
We kunnen het niet laten om toch enige bezorgd-
heid over toenemende verkeersdrukte te laten  
blijken. Han antwoordt dat hij de activiteiten in het 

fort kleinschalig wil houden, want de kracht van het 
fort, zegt hij, is de unieke plek, de rust en de stilte. 
De gedenkplaats blijft in ieder geval geconcentreerd 
aan de linkerzijde van het fort. In de weekenden 
is het fort open en kunnen fietsers en wandelaars 
terecht voor koffie en taart, gebakken door Manon 
Franken, taartenbakster.

Eric de Leeuw/GW

Het complete artikel van Natuurmonumenten volgt 
hierna.

Fort bij Nigtevecht is sinds kort weer toegankelijk 
voor het publiek. Nadat ondernemer Marian van 
Weert per 1 april jl. het fort heeft verlaten, heeft 
Natuurmonumenten gezocht naar een partij die 
(een deel van) het fort kan exploiteren. Na ver-
kennende gesprekken met verschillende partijen 
heeft de vereniging besloten om een tijdelijke 
overeenkomst aan te gaan met Han van Blokland, 
ondernemer van de Witte Dame en Villa Oldenhof 
in Abcoude. 

Toegankelijk voor publiek
Met de komst van de nieuwe ondernemer is Fort bij 
Nigtevecht elk weekend weer toegankelijk voor het 
publiek. Dit is zeer wenselijk, want door de nieuwe 
NS-wandelroute en de fietsbrug over het Amster-
dam-Rijnkanaal weten wandelaars en fietsers het 
fort steeds beter te vinden. Bezoekers kunnen 
op zaterdag en zondag van 10:30 tot 17:00 uur op  
Fort bij Nigtevecht terecht voor goede koffie, thee en 
zelfgebakken taart. 

Gedenkplaats
Fort bij Nigtevecht behoudt vooralsnog ook de  
functie van Gedenkplaats. Samen met Marian van 
Weert en nabestaanden, die een gedenkplek op het 
fort hebben ingericht, zijn er afspraken gemaakt over 

Nieuwe onder-
nemer start op 
fort bij Nigtevecht

Bericht van Natuurmonumenten

De open dag in 2016
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December: In goed overleg met een opdrachtnemer van de provincie Utrecht is besloten een voorgenomen 
uitdunning van bomen op oeverlanden minder rigoureus, maar gefaseerd te laten plaatsvinden.

Januari: Een vertegenwoordiging van het bestuur is aanwezig op de jaarlijkse Kramenmarkt bij de Nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente. 

Februari: Niets heeft het eeuwige leven, ook een populier niet. Het Gein bevat 
een karakteristieke populierenlaan op Gein Zuid bij de nummers 24-27. Hoge 
populieren aan beide zijden van de weg, op betrekkelijk korte afstand van elkaar. 
Momenteel 50 a 60 jaar oud. Dijkbeheerder Waternet maakte begin 2018 kenbaar 
de laan te willen kappen. Omwaaigevaar met mogelijke dijkbreuk en gevaar voor 
het verkeer werden als reden genoemd. Spaar het Gein werd gevraagd of het daar-
mee akkoord kon gaan. Natuurlijk heeft Spaar het Gein oog voor risico’s, maar er 
bestonden twijfels over de noodzaak omdat nog maar enkele jaren geleden, in het 
kader van de dijkverbeteringsplannen, nog géén veiligheidsrisico’s werden gezien. 
In tegendeel, ook Waternet onderkende toen de waarde en veiligheid van de laan, 
mede gezien het aanbrengen van de noodstuwen aan beide Gein-einden. Om die 
reden heeft Spaar het Gein begin 2018 onderzoek door een onafhankelijke bomen-

deskundige bepleit. Waternet heeft onderzoek door het door ons geadviseerde bureau Pius Floris laten uit-
voeren en het resultaat met het bestuur van Spaar het Gein besproken. Het overgrote deel van de 91 bomen 
(waaronder veel populieren) is door Pius Floris als redelijk tot goed gewaardeerd. In het rapport werden twee 
opties besproken om te zorgen voor geleidelijke vervanging van de bomen, om te voorkomen dat over enige 
jaren een grote kaalslag zou moeten plaatsvinden. Waternet is bereid mee te denken over het uitvoeren van 
een van de door Pius Floris gegeven opties, die voorziet in gefaseerde kap en vervanging. Als eerste stap werd 
het uitkronen van een aantal populieren en het vellen van 15 populieren op het noord-oostelijke deel van de 
laan besproken en inmiddels uitgevoerd. Het overleg over de vervolgstappen vindt later dit jaar plaats.

Ook in februari bezoekt het bestuur de druk bezochte openbare voorlichtingsavond van de gemeente 
over de gevolgen van de beslissing om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Er worden veel vragen gesteld en  
zorgen geuit over grote windmolens en grote zonneparken. De bijeenkomst is voor de gemeente aanleiding het  
proces wat te vertragen om zorgvuldiger besluitvorming te laten plaatsvinden, zo vertelt de projectleider van 
de gemeente aan het bestuur in een vervolg.

April: Op de mooi bezochte ledenvergadering op 17 april in het Viscentrum staan de windturbines prominent 
op de agenda. Elders in deze Nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.

Juni: Waternet komt de vervanging van fruitbomen bij het Jan Swinkelsbruggetje bespreken, die de werk-
zaamheden bij de nieuwe stuw niet hebben overleefd. 

Wat heeft het bestuur gedaan 
in de eerste helft van 2019

het behoud van deze functie. Natuurmonumenten  
is van mening dat de Gedenkplaats een mooie 
bestemming voor het fort is, maar aangevuld moet 
worden met een passende programmering om een 
financieel gezonde situatie te kunnen creëren. De 
komende tijd wil Natuurmonumenten gebruiken 
om samen met de nieuwe ondernemer te onder- 
zoeken hoe dit mogelijk is. 

Groen
Niet alleen de toegankelijkheid op het fort en de 
Gedenkplaats is voor de komende tijd geborgd, ook 
voor het reguliere groenonderhoud zijn maatrege-
len getroffen. Sinds enkele maanden heeft Fort bij  

Nigtevecht een aantal vaste vrijwilligers, die het 
groenonderhoud van het binnen- en buitenfort op 
zich willen nemen. Voor de grotere klussen is er 
bovendien een nieuwe vrijwilligersgroep opgericht.

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met:

Olga Ekelenkamp, boswachter Communicatie 
& Beleven

o.ekelenkamp@natuurmonumenten.nl of 
06 - 13 21 66 97 
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Er staat een fris windje, de zon schijnt en er klinkt 
gekwaak uit het riet aan de geinoever. Zover het 
oog reikt wordt het groen van de weides regelmatig 
onderbroken door kantachtige stroken wit en geel 
met hier en daar een toefje lila of een stipje blauw. 
Koeien grazen rustig of lopen op hun gemak naar 
de slootkant om daar van de daar groeiende kruiden 
te eten of om daar, met de voorpoten in de vochtige 
slootkant, water te drinken. Hoog in de lucht vliegt 
een groepje grutto’s over, hun roep uit duizenden 
herkenbaar: “grutto, grutto, grutto....”

Herkent u het beeld? En krijgt u dan ook zo’n zin om 
op de fiets te springen en langs het Gein te fietsen? 
Helaas, bovenstaand beeld blijkt een mooie droom, 
de werkelijkheid is ontnuchterend.
Voor wie niet goed oplet is er natuurlijk toch wat 
te genieten. De koeien lopen inderdaad lekker te 
grazen en aan de waterkant van het Gein bloeien 
de dotters, maar de weilanden zijn egaal groen en 
grutto’s hoor en zie je bijna niet. Groei en een hogere 
opbrengst in de melkveehouderij is een vooruit-
gang , maar steeds meer wordt duidelijk dat de prijs  
die daarvoor wordt betaald hoog is: steeds minder 
weidevogels en een dramatische achteruitgang van 
het aantal insectensoorten. U weet het natuurlijk 
allemaal wel, er wordt genoeg over gepubliceerd. 

De Vereniging Vechtvallei
In 1998 werd door een groep boeren die dit ter harte 
ging de agrarische natuur- en landschapsvereniging 
Vechtvallei opgericht, een vereniging waar zowel 
boeren als burgers lid van zijn en die als doel heeft 
het landschap in de Gooi- en Vechtstreek te behouden 
en beschermen. Een zustervereniging van Spaar het 
Gein dus. Ook in het Gein deden boeren enthousiast 
mee. Slootkantbeheer en weidevogelbescherming 
waren hier speerpunten. Toch bleef het aantal weide-
vogels afnemen, ondanks alle inspanningen, en uit-
eindelijk werd de subsidie aan de deelnemers in het 
gebied tussen Driemond en Loenersloot stopgezet. 
Er waren nauwelijks broedgevallen van weidevogels 
meer, en geen broedgevallen betekent geen subsidie.

Botanisch slootkantbeheer: de oplossing?
Biodiversiteit
Wij zijn te gast bij Jur van den Bosch, op Hogerlust 
op Gein Noord. Dat zit zo: Jur is altijd al geïnteres-
seerd geweest in de natuur van het geingebied, hij 
was zelf boer en lid van Vechtvallei, en zet zich nog 
steeds in voor de weidevogels, zij het niet meer 
alleen langs het Gein. Hij heeft ons uitgenodigd om 
een nieuw plan van aanpak te bespreken. “Ik zie  
de terugkeer van de weidevogels in het gangbare 
boerenland niet snel meer gebeuren”, zegt hij, “maar 
ik wil wel proberen de biodiversiteit in dit gebied 
te bevorderen”. Samen met Gerbrand Schuurman 
heeft hij de haalbaarheid van zijn plan besproken. 
Eigenlijk is het idee niet nieuw, want indertijd ook 
toegepast door Vechtvallei. Maar nu willen Jur en 
Gerbrand het opnieuw leven inblazen. En om er 
bekendheid aan te geven hebben ze onder andere de 
nieuwsbrief van Spaar het Gein nodig.

Botanisch slootkantbeheer
Wat Jur voor ogen heeft heet Botanisch Slootkant-
beheer. Hij legt uit wat dat precies inhoudt.
Een kruidenrijke slootkant ontstaat door extensief 
beheer en het verschralen van de grond. Verschraling 
bereik je door helemaal niet te bemesten, maaisel 
niet te laten liggen en als de sloten zijn geschoond 
het slootvuil te verwijderen.
Het idee is om, vanaf het water van de sloot gemeten, 
een strook van 2 meter breed bij de eerste maaibeurt 
over te slaan. Eind mei of begin juni, bij de tweede 
maaibeurt, kan de strook dan meegenomen worden.
Jur maakt een rekensommetje. Het niet gemaaide 
deel is dan 800 m2 per hectare. De helft daarvan, de 
strook van 1 meter breed direkt aan de waterkant, is 
toch niet productief voor de boer. Dat betekent dat 
de boer de opbrengst van 400 m2 per hectare mist. 
En daar kan hij subsidie voor aanvragen. Bovendien 
blijft het aantal vierkante meters slootkant meetellen 
voor het totale oppervlak mestareaal.

Voorwaarden
Natuurlijk stelt de overheid voorwaarden aan het 
toekennen van subsidie. Bemesten is verboden, maar 
als het slootvuil na het slootschonen blijft liggen  
worden er toch weer voedingsstoffen toegevoegd. 
Het vuil moet daarom binnen twee weken verwijderd 
worden. En dit wordt wel degelijk gecontroleerd.
De vergoeding die de overheid toekent bedraagt 
€1100,- per zes jaar per hectare en kan aangevraagd 
worden bij het Collectief Rijn, Vecht en Venen. Wie nu 
besluit mee te doen kan pas starten in 2020.
Voor vragen n.a.v. dit artikel kunt u contact opnemen 
met Jur en Gerbrand.

Jur v.d. Bosch 06 46 11 23 23
Gerbrand Schuurman 0294 28 13 09

GW
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De zonne-energie coöperatie Zon op De Ronde 
Venen heeft op 23 mei 2019 een intentieovereenkomst 
getekend met Zorgboerderij Bruintjes aan de Kanaal-
dijk West om daar ca. 250 zonnepanelen te plaatsen 
op twee staldaken. 

Daarmee start de energie coöperatie haar derde  
project. Na het Dorpshuis in Baambrugge met 208 
panelen, dat nu ruim een jaar in werking is, en het 
Veenweidebad in Mijdrecht met 440 panelen dat 
vanaf november 2018 operationeel is.

Voor de meeste bewoners van De Ronde Venen 
(afhankelijk van de postcode) is het mogelijk te  
participeren in dit nieuwe project als je zelf energie 
wilt opwekken maar geen geschikt dak hebt of te 
weinig dak om in je eigen behoefte te voorzien. 

De panelen zullen de komende 15 jaar per paneel 

Halverwege de oprit van de Liniebrug over het 
Amsterdam Rijnkanaal (voor Nigtevechters de 
afrit) staat uitnodigend een lange houten tafel met  
banken  voor  de  vermoeide  fietsers  en  wandelaars.  
Vanaf die plek heeft men een fantastisch uitzicht op 

Zonnepanelen bij zorgboerderij Bruintjes
ca 260 kWh opwekken. Een gemiddeld gezin ver-
bruikt ca. 3600 kWh per jaar, dus als je dit via de zon 
wilt opwekken heb je 14 panelen nodig. Maar als je  
elektrisch gaat rijden of een warmtepomp gaat aan-
schaffen, zal je meer panelen nodig hebben.

De overeenkomst geldt voor tenminste 15 jaar. 
Daarna is afgesproken dat er nog een mogelijkheid is 
om twee keer het contract te verlengen met vijf jaar. 
De levensduur van de panelen is tenminste 25 jaar.

Begin juli zal er op de zorgboerderij nog een voor-
lichtingsbijeenkomst worden georganiseerd. Alle 
mensen die zich hebben (voor-) ingeschreven voor 
het project worden automatisch uitgenodigd.

Als je geïnteresseerd bent kijk dan op onze site 
www.zonopderondevenen.nl of meld je aan voor 
het zonnepanelenproject zorgboerderij Bruintjes.

Water bij Linie-
brug een succes

de dichtstbijzijnde vogelplas. Al binnen een jaar na de 
opening van de brug is het duidelijk dat de plasjes een 
permanente rust- en broedplek bieden voor diverse 
wad- en watervogels. Ton Koekenbier stuurde ons 
een inventarisatie gemaakt op het terrein rondom de 
brug op woensdag 5 juni j.l. :
“Tureluur, Meerkoet, Lepelaar, Fuut, Bergeend, 
Grauwe Gans, Witte Kwikstaart, Krakeend, Wilde 
Eend, Kuifeend, Knobbelzwaan, Kievit, Buizerd, 
Houtduif, Visdief, Kleine Karekiet, Putter.
De Tureluurs waren met z’n drieen, mogelijk een paar-
tje met een jong. Zij hielden regelmatig contact met 
hun mooie roep.
Er waren meerdere Meerkoeten met jongen, van heel 
jong tot haast volwassen.
Twee volwassen Lepelaars die niet erg actief waren. 
Waarschijnlijk de maag al vol en geen kroost meer.
De Fuut duikt, nee glijdt zo elegant onder water om 
te gaan jagen.
Een paartje Bergeenden met zes jongen, waar hebben 
die gebroed?

Jur van den Bosch, die in het vorige artikel pleit voor 
meer biodiversiteit via botanisch slootkantbeheer, 
kan toch een aantal positieve waarnemingen van 
weidevogels melden. 

Hieronder op een rij:
Broekzijdse Polder: 3 paar grutto’s, 4 tureluurs, 
enkele kieviten, enkele scholeksters.
Aetsveldse Polder West: een paar scholeksters.
Baambrugge Oostzijde (langs de Indijkweg): 5 paar 
grutto’s, 10 kieviten, 6 tureluurs, enkele scholeksters.

Toch nog weidevogels bij het Gein
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Een ringslang, gezien op 26 mei in het Nauwe Gein.
Heeft u ook bijzondere waarnemingen gedaan?
Stuur ze aan ons op!! Tekst zonder foto mag ook.

Ontvangt u al Nieuwsmail? 

Als lid van Spaar het Gein ontvangt u twee  
keer per jaar automatisch deze papieren Nieuws-
brief. 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.

Het bestuur van Spaar het Gein
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Ringslang

Een enkele Grauwe Gans ( geeft wel rust op de plas !)
Witte Kwikstaarten op de hekken. Deze broeden graag 
onder bruggen.
Ook onder de fietsbrug?
Mannetjes Krakeend, in de beginnende rui, groepen 
samen, net zoals de mannetjes Wilde Eend. Op naar 
het eclipskleed. Het mannetje Kuifeend ziet er ook al 
niet uit.
De vrouwtjes verzorgen waarschijnlijk het laatste 
broedsel, hopelijk met succes, in de omliggende sloten 
met weelderige begroeiing.
Een tweedejaars Knobbelzwaan scharrelt zijn voedsel 
bij elkaar. Solitair.

Een Buizerd vliegt over en een Houtduif heeft in de uit-
bundige vegetatie voldoende gegeten.
Een Visdief paartje steelt de show. Duidelijk op haar 
verliefd biedt hij haar een visje aan, zojuist gevan-
gen in de plas. Met een zeer elegante en prachtige 
houding aanvaardt zij het geschenk. Ze staan op een 
stukje modderig eiland. 
Als vogelaar wens je je een broedplek voor hen (uit-
stekend te “spotten”).
In de buitenste rietzone een tweetal Kleine Karekieten.
Niet in het terrein, maar in de groenzone langs het 
kanaal nog een Putter gezien en gehoord, etend van 
de distelplant de Kale Jonker: een pioniersplant langs 
dat nieuwe stuk dijk.”


