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Werken aan verandering van  
de landbouw
Inleiding 
Op 20 september 2022 hield de Vereniging Spaar 
het Gein voor het eerst sinds de coronacrisis weer 
een Algemene Ledenvergadering. Het centrale 
thema van de bijeenkomst in Stal Willig was: 
“Boeren in het Gein”. Een uiterst actueel thema. 

Na het officiële gedeelte was er eerst een presenta-
tie van Wij.Land door Matthijs Boeschoten, en ver-
volgens kwam Chris van den Anker aan het woord 
over het stikstofbeleid en wat dat voor hem en zijn 
collega’s betekent.

Het is een ingewikkelde materie en, voor welk stand-
punt of welke oplossing je ook kiest, het heeft veel 
gevolgen voor degenen om wie het in deze discus-
sie gaat. Als redactie van deze Nieuwsbrief deed dit 
ons besluiten om een aantal artikelen op te nemen, 
waarin de problematiek wordt toegelicht. 

Hieronder volgt eerst een samenvatting van de pre-
sentatie van Matthijs Boeschoten. Vervolgens heb-
ben we met Chris aan tafel gezeten om zijn bijdrage 
aan de discussie op de ALV door te nemen en op 
papier te zetten. 
En tot slot zijn we op bezoek geweest bij Gerbrand 
Schuurman, die vertelde hoe hij in de praktijk van 
zijn loonbedrijf concreet bezig is met een aantal 
ideeën van Wij.land.  

Enkele jaren geleden hadden wij in de Nieuws-
brief al een keer aandacht besteed aan Wij.land: zie 
Nieuwsbrief nr. 46 van december 2019. Daarin kunt 
u uitgebreid lezen over de achtergrond en werk-
zaamheden van Wij.land. Toen hield Wij.land overi-
gens nog kantoor in een boerderij aan de Voetangel-
weg; sinds vorig jaar zijn zij de trotse bewoners van 
de bovenverdieping van het nieuwe ZuivelLokaal 
van Anna’s Hoeve, in het Gein dus! 

kruidenrijk grasland
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Wij.land 
Wij.land is een lerend netwerk van boeren, ecologen, 
ondernemers en burgers die het tijd vinden voor een 
nieuw landschap en een nieuwe manier van boeren. 
Een landschap van ons allemaal, dat inspireert, en 
waarin een evenwicht is tussen landbouw, natuur 
en de mensen die er wonen en werken. Wij.land 
werkt daarom samen met boeren, natuurorganisa-
ties en vele anderen. Zij gaan in hun werk uit van 
vier ‘waarden’, waar bewoners, beleidsmakers en 
iedereen die iets met het landschap heeft naar zou 
moeten streven: 

• Inspiratie: Het landschap is een inspiratiebron; 
mensen voelen zich betrokken bij het landschap, 
hun voedsel en boerenbedrijven. De waardering 
van boeren en natuurbeschermers is hoog.

• Sociale waarde: Er is een transitie gaande naar 
natuurinclusieve, kringloop landbouw, met finan-
cieel gezonde boerenbedrijven en lange termijn 
werkgelegenheid.

• Natuurlijke waarde: De ecologie van het land-
schap wordt hersteld. Er is aandacht voor bodem-
vruchtbaarheid, waterkwaliteit, biodiversiteit en 
klimaat. Landgebruik is in balans met de draag-
kracht van het gebied.

• Financiële waarde: Er zijn verschillende verdien-
modellen en ondernemingen die een positieve 
bijdrage leveren aan het landschap. Herstel en 
onderhoud van landschap is een gangbare inves-
tering geworden.

Wij.land is voortgekomen uit Commonland, een 
ngo gevestigd in Amsterdam, dat wereldwijd pro-
jecten uitvoert voor landschapsherstel en uitgaat 
van precies dezelfde 4 waarden. Commonland heeft 
in samenwerking met lokale organisaties o.a. fraaie 
resultaten geboekt in Zuid-Afrika, Australië en 
Spanje. En via Wij.land is landschapsherstel nu dus 
ook in Nederland aan bod, in het bijzonder in het 

veenweidegebied van West-Nederland. Want ook 
hier is landschapsherstel hard nodig. Er is immers 
veel aan de hand in het veenweidegebied. De bodem 
daalt langzaam maar zeker, daar komt veel CO2 bij 
vrij dat bijdraagt aan de klimaatverandering, de bio-
diversiteit is sterk achteruitgegaan en de boeren die 
het landschap beheren hebben zorgen of zij en hun 
opvolgers in de toekomst nog een boterham kunnen 
blijven verdienen. 

Wij.land wil het evenwicht tussen landbouw en 
natuur herstellen. Dat doen zij door boeren te hel-
pen om met passie en vakmanschap hun bedrijf toe-
komstbestendig vorm te geven. Nieuwe ideeën tes-
ten ze in de praktijk, in pilotprojecten. We laten een 
paar voorbeelden de revue passeren. In het inter-
view met Gerbrand Schuurman kunt u meer lezen 
over de nieuwe ontwikkelingen in de praktijk. 

Natuurlijk bodembeheer
In het bodemproject werken boeren aan verbete-
ring van de bodem en het bodemleven op het eigen 
bedrijf. Na een cursus en analyse van de bodem 
kunnen ze zelf aan de slag.
Een vruchtbare bodem is de basis voor een goed ren-
derend bedrijf. Natuurlijke processen in de bodem 
(bodembiologie) spelen daarbij een belangrijke rol. 
De bodem is een levend systeem, waarbij je aan ver-
schillende knoppen kunt draaien om de vruchtbaar-
heid en gezondheid te verbeteren. Sinds de Tweede 
Wereldoorlog is er veel aandacht geweest voor de 
chemische kant: kunstmest en chemische bestrij-
dingsmiddelen werden op grote schaal ingezet. 
De natuurlijke processen zijn hierdoor uit balans 
geraakt. Wij.land helpt boeren om meer inzicht te 
krijgen in de biologische kant en het hele systeem. 
Door de mineralen- en sporenbalans te herstellen en 
het bodemleven te voeden, benutten we de natuur-
lijke processen van de bodem optimaal en vermin-
deren we de afhankelijkheid van chemische inputs, 
zoals bijv. stikstof. Dat helpt bovendien om de stik-
stofproblematiek te verkleinen. Want wat er niet in 
het systeem komt, komt er immers ook niet uit. 

Deelnemers aan het bodemproject beginnen met 
de cursus ‘Leven in de bodem’. Daarna steken zij 
een bodemmonster op het eigen bedrijf, laten deze 
analyseren en dan volgt een adviesgesprek op het 
bedrijf. Op basis van de verstrekte adviezen kunnen 
boeren vervolgens zelf aan de slag met het uitvoeren 
van maatregelen, begeleid door Wij.land. Al tiental-
len boeren in het Groene Hart van Holland, in het 
veengebied ten noorden van Amsterdam en elders 
hebben de cursus gevolgd; ook een toenemend aan-
tal boeren in het Gein. Mede door de opgedane ken-
nis gebruiken zij steeds minder kunstmest en bestrij-
dingsmiddelen, soms helemaal niet meer. Dat levert 
een mooie besparing op in deze tijd met extreem 
hoge energiekosten.
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Kruidenrijk grasland
Een ander project gaat over kruidenrijk grasland. 
We kennen allemaal de egaal groene weilanden met 
één plantensoort: Engels Raaigras. Maar de laatste 
tijd zaaien steeds meer boeren kruidenrijk grasland 
in, oftewel land met diverse soorten grassen en krui-
den. Dat is goed voor biodiversiteit, de bodem en de 
gezondheid van het vee. Maar het zaaien en behou-
den van kruiden op veengrond is een lastige uitda-
ging. Samen met boeren en experts zorgt Wij.land er 
in pilots voor dat we samen hierover leren.

Vroeger waren alle graslanden in de melkveehou-
derij kruidenrijk. Maar door veranderingen in gras-
landmanagement, met een intensieve bemesting en 
een sterke focus op een hoge opbrengst is kruiden-
rijk grasland vrijwel verleden tijd geworden. Bijna 
overal zijn eenzijdige zaadmengsels van Engels raai-
gras ingezaaid, wat een hoge voederwaarde heeft 
en goed tegen betreding kan. Maar de laatste jaren 
neemt de roep om een herwaardering van kruiden 
weer toe, vanwege de voordelen voor natuur en 
gezondheid:

• Kruidenrijk grasland verbetert de bodemstruc-
tuur en geeft diepere beworteling;

• Levert meer eiwit van eigen land;
• Door een diverser wortelpatroon is de vastleg-

ging van organische stof, stikstof en koolstof in de 
bodem groter (goed voor klimaat en natuur);

• Er is meer droogteresistentie en water-vasthou-
dend vermogen (goed tegen droogte);

• Een gevarieerd rantsoen met meer vitaminen en 
mineralen leidt tot een betere koegezondheid;

• Meer diversiteit in het grasland zorgt voor meer 
insecten en daarmee voor meer weidevogels;

• In toenemende mate levert het financiële waarde-
ring op bij de zuivelcoöperaties. Sommige bieden 
een plus op de melkprijs bij kruidenrijk grasland.

Wij.land ondersteunt een groeiende groep boeren 
om kruidenrijk grasland te ontwikkelen. Maar ook 

al is kruidenrijk grasland eeuwenoud, er is veel dat 
we nog niet weten en herintroductie van kruiden 
op veengrond is niet gemakkelijk. Met name het in 
stand houden van kruiden in het weiland stelt boe-
ren voor grote uitdagingen. Met elkaar moeten we 
nog veel leren. 

Wormencompostthee en meer
Wij.land voert nog tal van andere projecten uit (zie 
www.wij.land). Zoals het gebruik van maaisel van 
natuurterreinen en bermen, andere beweidingsme-
thoden en de ontwikkeling van ‘wormencompost-
thee’. Dat laatste zit niet in een zakje dat je in een 
kopje heet water doopt, maar is een brouwsel van 
water, wormencompost en voedingsstoffen. Een 
theelepel gezonde aarde bevat meer levende orga-
nismen dan er mensen op de wereld zijn! Die onge-
lofelijke rijkdom aan micro-organismen komt voor 
een groot deel uit het verteringsstelsel van wor-
men. Wormen zijn dus essentieel voor een gezonde 
bodem. Als je een portie wormencompostthee een 
paar dagen onder de juiste omstandigheden laat 
staan hebben de micro-organismen, schimmels en 
bacteriën zich exponentieel vermenigvuldigd. De 
thee kan dan worden uitgereden over het land. Zo 
voed je de bodem met de grootst mogelijke diversi-
teit aan leven. 

Naast de vele pilotprojecten die gaan over de boe-
renpraktijk en hoe de boer in zijn vakmanschap kan 
verduurzamen, werkt Wij.land ook aan het verster-
ken van het verdienvermogen van natuurinclusieve 
landbouw. Zo is er een project met 12 boeren die via 
de Rabo Carbon Bank zogeheten carbon credits ver-
kopen voor de broeikasgasemissiereductie- en vast-
legging die ze weten te realiseren met hun natuur-
inclusieve maatregelen. Door boeren, los van het 
product, te belonen voor de ecosysteemdiensten die 
deze bedrijfsvoering levert wordt het verdienmo-
del verbeterd en wordt het voor andere boeren ook 
aantrekkelijker om te schakelen. Ook zijn er samen-
werkingen met lokale ondernemers zoals Grutto 
en Wilder Land, die producten vermarkten die een 
positieve bijdrage aan het landschap leveren. Tot 
slot ontwikkelt Wij.land ook allerlei activiteiten om 
de verbinding tussen boer en burger en stad en plat-

Het steken van een bodemmonster bij Henk den Hartog.
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teland te leggen en de verhalen uit de landschappen 
te vertellen. Zo is er een fietsroute ontwikkeld, die 
ook langs het Gein loopt. Meer informatie is te vin-
den op de website. 

Wij.land is nu 5 jaar bezig. Er is al heel veel bereikt, 
maar ook nog veel te leren. Leren is vooral iets wat 
in de praktijk gebeurt, op de boerenbedrijven. Leren 
door te doen. Voorwaarde is dat er een gevoel van 
veiligheid en vertrouwen aanwezig is tussen alle 
partijen: boeren, onderzoekers, natuurbeschermers, 
adviseurs. De verandering waar Wij.land aan werkt 
vergt een lange adem, het is niet even een “pro-
jectje’, maar hard werken voor de lange termijn. 

Hiermee staat een toekomstbestendig landschap op 
de agenda. Als Geinbewoners en -liefhebbers mogen 
we best trots zijn dat de club enthousiaste mensen 
die deze beweging naar duurzame landbouw in een 
mooi, natuurrijk landschap aanzwengelt zijn thuis-
basis heeft in ons mooie Gein.  

Wil je het werk van Wij.land steunen? Dat kan op 
verschillende manieren; via een gift (Wij.land is een 
stichting met een ANBI-status), maar ook door je 
aan te melden als vrijwilliger. Wil je op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen bij Wij.land? Schrijf 
je dan via de website https://wij.land in voor de 
nieuwsbrief. 

Op de jaarvergadering gaf Chris van den Anker, 
boer in Gein Zuid en bestuurslid van Spaar het 
Gein, een reactie op de presentatie van Matthijs 
Boeschoten van Wij.land. 

Chris ging daarbij niet zozeer in op het betoog van 
Matthijs, maar hield een eigen verhaal waarin hij 
verwoordde wat er de laatste tijd allemaal op de 
boeren afkomt. Zoals iedereen uit de media heeft 
kunnen opmaken en heeft kunnen zien in het met 
omgekeerde vlaggen versierde buitengebied, zit de 
emotie bij de boeren heel hoog. De problemen waar 
boeren mee geconfronteerd worden zijn erg inge-
wikkeld, het is aan niet-agrariërs bijna niet uit te leg-
gen hoe het precies zit. In dit artikel proberen we 
als redactie samen met Chris een tipje van de sluier 
op te lichten en wat achtergronden te geven bij die 
hoogoplopende emotie.

Chris heeft een melkveehouderij met 100 – 120 koeien. 
Daarnaast voert hij loonwerk uit, vooral grondwerk. 
Zo hebben zijn kranen jarenlang veel werk verzet in 
en rond het tracé van de vernieuwde A1. 
Chris staat absoluut niet negatief tegenover  
Wij.land. Het is een goede zaak dat Wij.land ver-
nieuwingen in de agrarische bedrijfsvoering aan de 
man probeert te brengen. Maar het is voor een boer 
erg moeilijk om het in zijn bedrijfsvoering over een 
andere boeg gooien, vooral door het wisselvallige 
en onberekenbare overheidsbeleid. Hij noemt als 
voorbeeld de bouw van emissiearme stallen. Veel 
collega’s hebben daarin geïnvesteerd, gestimuleerd 
door de overheid, maar nu blijkt dat er nauwelijks 
sprake is van reductie van de stikstofuitstoot. Toen 
Chris een nieuwe stal bouwde is hij zijn eigen weg 
gegaan, hij vertrouwde op zijn gezond verstand en 
heeft niet geïnvesteerd in zo’n emissiearm systeem. 
Een goede beslissing achteraf gezien. De bank die de 
stal financierde wilde aanvankelijk dat Chris meer 
koeien ging houden, zodat het financiële plaatje 
gunstiger zou worden. Ook dat advies heeft Chris 

Interview met Chris van den Anker 
naast zich neergelegd, hij heeft zich niet laten over-
halen om onverantwoorde investeringen te doen, 
die alleen renderen als hij sterk zou groeien. Met een 
paar aanpassingen die de bouw goedkoper maakten 
kon hij zijn eigen plan trekken. 

Chris doet een aantal extra activiteiten voor natuur 
en duurzaamheid. Hij levert zijn melk aan zuivelfa-
briek Graafstroom, een bedrijf dat zich inspant voor 
duurzaamheid en instandhouding van het mooie 
landschap van het Groene Hart. De kaas met een 
foto van Chris op de verpakking kunt u in de plaat-
selijke supermarkt aantreffen. In het verleden heeft 
Chris ook meegewerkt aan slootrandenbeheer. Stro-
ken langs de sloten bemestte hij niet, zodat daar een 
grotere diversiteit aan planten kon groeien. Dat was 
allemaal vrijwillig en tegen een vergoeding van de 
provincie, geregeld door de Agrarische Natuurver-
eniging Vechtvallei. 

Grillig overheidsbeleid
Maar enkele jaren geleden heeft de provincie ineens 
deze subsidie voor de boeren in het Gein stopgezet 
en vanaf volgend jaar wordt een soortgelijk randen-
beheer verplicht door de Europese Unie opgelegd, 
zonder vergoeding. Dat is een voorbeeld van de gril-
lige realiteit waar boeren mee te maken hebben en 
waar ze horendol van worden. 

En zo is er nog veel meer. Sinds de Tweede Wereld-
oorlog heeft de overheid de landbouw sterk gesti-
muleerd en gestuurd. Groei, daar draaide het om. 
Nu wordt in een andere richting gestuurd, dat is 
voor veel bedrijven niet eenvoudig om in mee te 
gaan. Terugkijkend over de afgelopen decennia 
hebben boeren te maken gekregen met de super-
heffing, de afschaffing daarvan, uitrijregels voor de 
mest, dierrechten, fosfaatrechten, stikstofregels en 
nog veel meer. Soms kwamen de regels uit Brussel, 
soms uit Den Haag. Maar waar ook vandaan, op het 
bedrijf moet elke boer er mee om zien te gaan. 
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Nog een voorbeeld: Chris gebruikt tegenwoordig 
veel minder kunstmest dan vroeger, eigenlijk alleen 
nadat een snede gras van het land is gehaald. Het 
nieuwe gras groeit sneller met een beetje stikstof-
kunstmest. De rest van de bemesting komt van de 
mest uit zijn koeienstal. Maar nu Europa de dero-
gatie (uitzondering om meer mest te mogen uitrij-
den) heeft ingetrokken, moet hij straks een deel van 
zijn koeienmest tegen hoge kosten afvoeren en om 
dezelfde productie te houden meer steeds duurder 
wordende kunstmest blijven gebruiken. 

Noodkreet
Veel boerencollega’s zijn het zat. Afgelopen zomer 
waren ze strijdbaar. Chris is met zijn trekker naar 
Stroe gereden en over het strand naar Den Haag. De 
stemming was geweldig, eensgezind en er kwam 
veel support van de omgeving. Maar nu lijkt het 
anders te worden. Hij zit in een app-groep met een 
groot aantal boeren in de omgeving, tot aan Breuke-
len en Kockengen. Het is de laatste tijd stiller op zijn 
telefoon. Veel mensen zijn murw geslagen. Al drie 
jaar ervaren de boeren één en al ellende en is hun 
toekomst onzeker. De omgekeerde vlaggen zijn een 
noodkreet, zegt Chris.

Door de jaren heen zijn ontelbare boerenbedrijven 
verdwenen. Degenen die overbleven werden steeds 
groter. Nu nog beëindigen elke week meer dan 10 
boeren hun bedrijf. Hoe ingrijpend ook voor de boer 
die het betreft, het was (bijna) nooit iets dat landelijk 
tot grote emoties aanleiding gaf. Maar nu ervaren 
de boeren heel direct dat de onzekerheid en mis-
schien wel de noodzaak om te stoppen veroorzaakt 
wordt door verplichtingen van de overheid. Dat 
roept boosheid op, een gevoel van miskenning en bij 
velen wanhoop. Het zet ook jonge bedrijfsopvolgers 
onder druk, ook in huize Van den Anker. 

Hoe nu verder
Voor de boeren in het Gein valt de stikstofproble-
matiek gelukkig enigszins mee. Er liggen geen 
Natura 2000 gebieden in de buurt. Een groot deel 
van het Geingebied is wel Unesco gebied. Dat biedt 
bescherming tegen bebouwing en windturbines. 
Het Gein zal dan ook agrarisch blijven, denkt Chris. 

Het Gein staat symbool voor Nederland: water, 
koeien, weiden. Prachtig. Het Gein ligt aan de rand 
van de stad, dus misschien worden de boerderijen 
wel stadsboerderijen, zegt hij.  Er komen heel veel 
bezoekers, want de omgeving is een uitloopgebied 
voor de stedelingen. En dat zal zo blijven zolang 
de grens tussen Utrecht en Noord-Holland zo blijft. 
Maar wat heb je als boer aan die toeristen. Ze leve-
ren niet direct een inkomen op. En er moet wel vrij-
heid als ondernemer blijven. Boer-zijn is een prach-
tig beroep, maar de vrijheid als ondernemer dreigt 
je afgepakt te worden, vindt Chris.

Als alle boeren langs het Gein zich zouden vereni-
gen, zouden ze dan meer voor elkaar kunnen krij-
gen? Bijvoorbeeld om dat betaalde randenbeheer 
weer terug te krijgen? Chris ziet het nog niet voor 
zich. De vereniging Vechtvallei zou dat maar moe-
ten doen.

Een leestip voor wie meer wil begrijpen van de ‘boeren-
opstand’ van afgelopen zomer, de rol van de media en 
de tegenstelling tussen stad en platteland: “Blauw Wit 
Rood. De boerenopstand als spiegel voor Nederland”, 
geschreven door NRC-journalist Karel Smouter (175 
pp, DeBezigeBij.nl, 15 euro).
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Loonwerker werkt aan duurzame toekomst 

Het bedrijf
In oktober 2022 bestond het agrarisch loonbedrijf 
van de familie Schuurman aan Gein Noord 55 jaar. 
Het bedrijf organiseerde een drukbezochte open 
dag. Toen wij een paar weken later voor dit inter-
view bij Gerbrand op bezoek kwamen, stonden de 
bloemen voor die feestelijke dag nog in het kantoor. 
Het bedrijf Schuurman bestaat eigenlijk uit 4 delen. 
Allereerst is er de melkveehouderij. Vader Evert 
Schuurman, van wie hij het bedrijf heeft overgeno-
men, was en is boer en is ook nu nog steeds degene 
die het vee en de 20 ha weiland verzorgt. Gerbrand 
besteedt bijna al zijn tijd aan het bloeiende loon- en 
verhuurbedrijf met ongeveer 40 mensen in dienst. 
Het bedrijf is werkzaam in de gehele regio Amster-
dam en Utrecht. Het grootste deel van de opdrach-
ten die hij krijgt bestaat uit het aanleggen van bui-
zen voor stadsverwarming, vooral in Amsterdam 
en omgeving. Hier komt veel grondwerk bij kijken. 
Daarnaast heeft het bedrijf ook een ‘gewone’ agrari-
sche loonwerktak. En als laatste tak heeft hij nog niet 
zo lang geleden een werkplaats voor de reparatie 
van (landbouw)machines opgezet. Het handige is 
dat Gerbrand, door zijn veelzijdige bedrijf, een boer 
in het Gein die met een kapotte trekker zit, uit zijn 
eigen machinepark tijdelijk een trekker kan uitlenen. 
Want een kapotte machine komt altijd ongelegen. 

Gezonde grond
Het agrarische loonwerk dat Gerbrand voor boeren 
uitvoert bestaat enerzijds uit grasmaaien, mest-rij-
den en hooibalen persen. Maar anderzijds is hij zich 
acht jaar geleden gaan verdiepen in de basisvoor-
waarde voor een gezond landbouwbedrijf, namelijk 
een gezonde grond. Hij werd daarmee geconfron-
teerd, omdat sommige klanten van hem daarmee 
bezig waren. Om er meer over te leren kwam hij in 
contact met CommonLand, waar later Wij.land uit 
voortkwam. 

De methodes waar Gerbrand proeven mee doet zijn 
o.a. het toevoegen van speciale producten aan de 

grond van zijn klanten. Het gaat om producten die 
niet uitputtend zijn voor de bodem, zoals gemalen 
zeeschelpen, sporenelementen, eierschalen en com-
postthee. Zie het artikel over Wij.land hierboven. Al 
die producten stimuleren het bodemleven en zorgen 
voor een goede balans van voedingsstoffen. 
Ook is Gerbrand bedreven geraakt in het inzaaien en 
doorzaaien van kruidenrijk grasland. Bij doorzaaien 
blijft de bestaande grasmat intact. Met zijn ervaring 
weet hij welke machines er geschikt voor zijn, of 
hij ontwikkelt zelf  machines. De hooibalen (eigen-
lijk kruidenbalen!) die een boer van deze kruiden-
rijke graslanden haalt vallen goed in de smaak bij 
de koeien. Zij vreten het liever dan hooi van alleen 
Engels raaigras en het is bovendien goed voor de 
gezondheid van het vee. Het doorzaaien vergt een 
investering, maar in zo’n kruidenbaal zit voor meer 
euro’s melk. 

Kruidenrijk grasland
Het is overigens wel moeilijk om een perceel met 
Engels raaigras diverser te maken. Engels raaigras 
is door de jaren heen veredeld en is oersterk, het 
verstikt andere planten. Toch worden er inmiddels 
al mooie resultaten behaald, zonder dat er kunst-
mest wordt toegevoegd. De resultaten die worden 
behaald worden gedeeld met andere partijen, onder 
andere op uitwisseldagen. Dat is belangrijk, want de 
kennis over deze nieuwe methoden is nog gering. 
De kruidenmengsels die worden toegepast wor-
den geleverd door speciale leveranciers, maar over 
de toediening van mineralen worden de adviseurs 
van Wij.land geraadpleegd. Ook andere agrarische 
adviesbureaus beginnen er mee. Gerbrand ziet deze 
aanpak echt als de toekomst. Ook op zijn jubileum 
heeft hij er een presentatie over gegeven. De belang-
stelling was groot. 

In 2023 gaat een nieuwe fase in van het Europese 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Boe-
ren krijgen een basispremie per hectare, maar die is 
lager dan in voorgaande jaren. Ze kunnen aanvul-

Interview met Gerbrand Schuurman

Producten die bodemleven stimuleren.
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Blauwe zonnige lucht, witte stapelwolken drijven 
statig voorbij, lekker briesje en bruine zeilen. Het 
geruis van de suizende wieken, ’t gemalen water, 
en het gekraak van ’t waterwiel. Meer heb ik niet 
nodig om me helemaal in mijn element te voelen, 
op die mooie molen aan ‘t Gein. 

Dit keer het verslag van een technische inspectie op 
12 september 1950, dus 72 jaar geleden, met de heer 
Trouw van de Vechtcommissie, opgetekend door 
A.J. de Koning. 

Het zou zomaar een recent rapport kunnen zijn 
want precies op dezelfde manier houd ik nu de staat 
van de molen in de gaten met de eigenaar, Stichting 
de Utrechtse Molen/Utrechts Landschap. 

De bedragen echter, “3 a 400 gulden voor de rieten 
kap die echt onder handen genomen moet worden”, 
die verraden dat het om een hele andere tijd gaat….
nu koop je voor 150 a 200 euro een 2e hands stads-
fiets..

De molen in 1959: zoals wellicht zichtbaar is: in 
september /oktober en november van dit jaar is de 
keermuur gerestaureerd, tussen de polder en molen 
erf, en de gemetselde voorwaterloop hersteld. We 
hebben geprobeerd dit beeld van ’59 zoveel moge-
lijk terug te brengen in de tuin: leeg, rustig, op het 
kale af..

Maarten van Dijk 
molenaar van de Oostzijdse Molen, 
Gein Zuid 14 Abcoude.
Heb je een plaatje of anekdote? Graag!! 
Mail het aan mr.vandijk@wxs.nl

De Oostzijdse molen 72 jaar geleden       

Producten die bodemleven stimuleren.

lende subsidie krijgen als ze iets extra’s doen voor 
milieu, natuur, klimaat of dierenwelzijn. Eén van de 
mogelijkheden is dat een boer 25% van het grasland 
kruidenrijk maakt. Dat is een mooie stimulans, maar 
er is nog veel onduidelijk: hoe moet je dit meten? 
De nieuwe technieken zijn nog niet uitontwikkeld. 
Soms mislukt het doorzaaien en het is niet altijd 

duidelijk waar het dan aan ligt, bijvoorbeeld aan 
de grondsoort, het weer of het jaargetijde? Er is nog 
meer kennis nodig, maar Gerbrand en andere pio-
niers op dit terrein hebben al veel praktijkervaring 
opgedaan. 

TdB / GJW
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Update windmolens

Provincie Utrecht investeert in 
agroforestry

RTV Utrecht: De provincie Utrecht doet een laatste 
oproep aan de gemeenten om meer plannen voor 
windenergie te ontwikkelen. Uiterlijk 1 december 
moeten zij met een nieuw voorstel komen waar-
mee de klimaatdoelen van 2030 gehaald kunnen 
worden. Lukt dit niet, dan zal de provincie locaties 
aan gaan wijzen voor windmolens. De gemeente 
De Ronde Venen geeft geen gehoor aan de oproep.

“Wij gaan het komende halfjaar geen nieuwe voor-
stellen ontwikkelen”, bevestigt wethouder Cees van 
Uden (Duurzaamheid). De afgelopen jaren is er in 
De Ronde Venen veel gesproken over windener-
gie. Na vele inspraakavonden ging de ene na de 
andere politieke partij overstag. Uiteindelijk kwam 
het besluit: er komen geen grote windmolens in De 
Ronde Venen”.

Dan onze buren: Amsterdam
Wethouder Zita Pels met onder andere de “energie 
transitie” in portefeuille blijft duwen op het halen 
van een gefixeerd aantal windturbines. In elk gebied 
waar het plaatsen van turbines “zou moeten kun-
nen” klinkt protest, behalve in de Havens West. 
Veelgehoorde klacht is dat de inspraak rondom de 
RES een klucht lijkt te zijn. Het voeren van een RES 
inspraak procedure lijkt belangrijker te zijn dan de 
resultaten uit diezelfde procedure. Een belangrijke 
stap, mede door alle protestgroepen, is gezet.

Het Plan MER
Er komt een algemeen geldende norm voor zicht- 
geluid en afstand ten opzichte van wonen, en cri-
teria voor behoud van natuur waar elk turbineplan 
aan gehouden is. Dit wordt een Plan MER genoemd, 
een Milieu Effect Rapportage op Plan-niveau, in 
tegenstelling tot een MER op locatie-niveau. Het 
verschil is dat vóór de eis van een Plan MER, eerst 
een locatie werd aangewezen, en dan vervolgens een 
MER moest worden opgesteld voor dat specifieke 
gebied. De strijd ontstaat dan telkens weer over de 
voorwaarden van geluid, slagschaduw etcetera. Nu 
kunnen we juist op democratische manier de alge-
mene criteria vaststellen die overal op Amsterdams 
grondgebied gelden, en dan vervolgens simpelweg 
checken welk gebied dan nog WEL in aanmerking 
komt, nadat we het over de criteria eens zijn. Het 
zou een belangrijke stap zijn in het verbeteren van 
het beslissingsproces rondom de RES, wat nu vooral 
met lukraak aanwijzen en woedend protest gepaard 
lijkt te gaan. 

Het zou voor ons in het Geingebied vooral duide-
lijkheid geven over de plannen bij de Watercentrale 
bij Driemond, de Gaasperplas-plannen, en de plan-
nen bij knooppunt Holendrecht. 

Maarten van Dijk

Boeren die hun landbouwbedrijf willen verduur-
zamen met bomen en struiken, kunnen hier vanaf 
1 januari 2023 subsidie voor krijgen. Met deze 
regeling wil de provincie Utrecht invulling geven 
aan haar strategisch bosbeleid en bijdragen aan de 
transitie naar natuurinclusieve landbouw. 

Daarnaast biedt het agrariërs de mogelijkheid om 
hun verdienmodel te verbreden. De regeling is 
bedoeld voor agrariërs met landbouwgrond en 
met minimaal 1 hectare ruimte voor agroforestry. 
Per aanvraag moeten er minimaal dertig bomen of 
houtige gewassen worden aangeplant, of in rijen 
van minimaal twintig meter met bomen of hou-
tige gewassen. De subsidie bedraagt maximaal 75 
procent van de subsidiabele kosten, tot een maxi-
mum van 20.000 euro. Voor 2023 heeft de provincie 
Utrecht 3,1 miljoen euro begroot voor de verschil-
lende subsidies voor het platteland.

Daarnaast is er ook nog Plan Boom Utrecht, met 
steun van de provincie Utrecht. Dit gaat over het 
uitdelen van 15.000 gratis boompjes op 27 januari 
a.s. aan boeren en grondeigenaren om hun woon-
omgeving groener te maken. Het gaat om inheemse 
boompjes, zoals de houtsingel en geriefbosjes. 
Helaas was het maar tot 15 januari mogelijk om 
ervoor in te schrijven. Hopelijk wordt deze actie nog 
een keer herhaald.
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We hebben een levendige Algemene Ledenverga-
dering gehad bij stal Willig, in september. Op het 
programma na de pauze stond een mooi en sterk 
verhaal over de stikstof discussie vanuit twee 
ondernemers bekeken, met hun doelen, belangen 
en zorgen: die van de lokale boer (Chris van den 
Anker) en die van adviesbureau Wij.land (kan-
toorhoudend achter Anna Haen). Hierover meer 
elders in deze nieuwsbrief.

Tijdens deze vergadering zijn ook nieuwe bestuurs-
leden benoemd, en oude bestuursleden uitgezwaaid.  
Met name Rien Leemans, met een ongelooflijk lange 
en vooral inhoudelijk zeer goede staat van dienst als 
penningmeester/voorzitter van onze club, zal wor-
den gemist.
In het bestuur zijn verkozen Ellen van Donk, eco-
loge, Heleen Willig als penningmeester en Maarten 
van Dijk als voorzitter. Herbenoemd zijn de zittende 
leden Gerbrand Schuurman, Tom Snoek, Christian 
v.d. Anker en Eric de Leeuw (secretaris).

De lelijke borden en het plots opgedoken elektra 
huisje op de kruising Gein en Geinbrug tegen Drie-
mond: het is een Kafkaiaans spel van kastje naar de 
muur tussen gemeentes, provincie en Rijkswater-
staat plus nog een uitvoerende aannemer ...wordt 
vervolgd.

De geitenhouderij bij Buts: er is een juridische pro-
cedure gaande tussen gemeente en Buts: het gaat 
om het aantal geiten waar het bedrijf nu vergunning 
voor heeft, of op later moment vergunning voor 
zou willen krijgen. We volgen het nauwgezet. Als 
er regels gelden voor de dierenhouderij, en in dit 
geval voor geiten, dan vinden wij dat die regels voor 
iedereen moeten gelden en dus ook voor de heer 
Buts. De gemeente moet dan ook handhaven waar 
de regels worden gebogen of overtreden. Of daar nu 
sprake van is: dat zal moeten blijken uit de stukken.

Windturbines: Gedeputeerde van de provincie 
Utrecht Huib van Essen heeft in de afgelopen weken 

Berichten van het bestuur

Provincie Utrecht investeert in 
agroforestry

wat uitspraken gedaan over mogelijke dwang van-
uit de provincie bij gemeentes om op aangewezen 
gebieden turbines te plaatsen. Het lijkt alsof van 
Essen een ballonnetje opgooit, we volgen het op de 
voet.

Amsterdam: Amsterdam is doende haar Hoofd 
Groen Structuur opnieuw vast te stellen met daarin 
nieuw beleid. Het gaat vooral om de natuur-en 
groengebieden om Amsterdam: U raadt het al: ook 
alles in Zuid-Oost dat overloopt in het Gein gebied.
Het is een lijvig rapport, en door oplettende men-
sen in Amsterdam werd het bestuur gewezen op een 
klein zinnetje, dat ergens op blz. 37 is opgenomen. 
Het luidt: In een groengebied mag niet gebouwd 
worden, tenzij het om plannen voor windturbines 
gaat. Dat zet onzes inziens de deur op een kiertje 
om natuurbescherming te omzeilen voor turbines. 
Waarom zou dit er nou ingezet zijn? We hebben een 
brief geschreven aan de gemeenteraad Amsterdam, 
en mogen op 10 januari 2023 inspreken aldaar.

De eerste knotgroep activiteiten zijn alweer geweest: 
het stuk rond Gein Noord 36 tot aan de Broekzijdse 
molen is enorm opgeknapt! 

Het leerteam Natuurgericht beheer Angstel en Gein-
gebied, een initiatief buiten onze vereniging om, 
maar met onze volledige steun, krijgt vorm zodat het 
ouderwetse handwerk bij onderhoud weer mogelijk 
wordt, iets wat voor het behoud van het Geingebied 
echt noodzakelijk is.

De rietoevers worden mooi gemaaid en afgehaald 
door Stichting Groen en Doen, mede in samenwer-
king met Kees Dekker, die verschillende eigenaren 
van oeverlandjes samenbrengt om voor subsidie 
voor onderhoud in aanmerking te komen (waarover 
elders in dit nummer meer).

De eerste schaatsers waren alweer gesignaleerd op 
de molentocht bij de Broekzijdse molen. Wij gaan 
vol goede moed de winter in! 
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Langs het Gein liggen ongeveer 30 oeverlanden. 
Dit zijn buitendijkse landjes die in het verleden 
zijn ontstaan. Iedere boer gebruikte zijn oeverland 

Collectief beheer van oeverlanden 
langs het Gein

Verbost en verruigd oeverland lang het Gein Hersteld oeverland langs het Gein in 2014

Subsidie
In 2016 is een collectieve aanvraag gedaan voor 
beheersubsidie. 8 particuliere eigenaren uit het Gein 
gaven toestemming om voor hun oeverland subsidie 
aan te vragen en het beheer uit te laten voeren. Daar-
naast deden ook eigenaren uit de Winkel, Angstel en 
Aa mee. Totaal betrof het beheer van 26 oeverlanden 
voor de beheerperiode 2017-2022. Dit aantal is in de 
loop der jaren toegenomen. Steeds meer eigenaren 
zien in dat een collectief beheer goed werkt. Voor de 
beheerperiode 2023-2028 hebben zich 25 deelnemers 
aangemeld en gaan er maar liefst 42 oeverlanden 
beheerd worden. In het Gein doen 13 deelnemers 
met 22 oeverlanden mee aan het collectieve beheer.

De beheersubsidie wordt op basis van het Natuur-
beheerplan van de provincie Utrecht aangevraagd. 
Alle gebieden binnen deze kaart komen in aanmer-
king voor subsidie. Dit is de zogenaamde ANLb, 
het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer: “Het 
ANLb ondersteunt het beheer van natuurgebieden 
en verbindt de natuurgebieden met elkaar. Daar-
naast zijn er veel soorten die hun leefgebied in het 
agrarisch gebied hebben. Via het ANLb worden de 
leefgebieden voor deze soorten in stand gehouden”.

Noodzaak collectief
Een collectieve subsidieaanvraag is noodzakelijk. 
Als particulier heb je vaak te weinig eigendom om 
een zelfstandige subsidie aan te kunnen vragen. 
Daarnaast moet je gecertificeerd zijn. Door alle aan-
vragen te bundelen kan stichting Groen en Doen 
een aanvraag doen en hoeft alleen stichting Groen 
en Doen zich te certificeren. De deelnemende eige-
naren hebben toestemming gegeven voor deze aan-
vraag en zijn een overeenkomst aangegaan voor het 
beheer.  De aanvraag wordt vervolgens ingediend 
door Natuurcollectief Utrecht bij de Provincie die de 
subsidieregeling heeft uitbesteed aan BIJ12.

Beheertype
Voor ieder oeverland geldt een ander vastgesteld 
beheertype met een daaraan verbonden subsidie-
bedrag. Voor het type Veenmoeras ontvang je bij 
voorbeeld €644,66 per ha/jaar en voor een Knot-
boom €15,29 per stuk per jaar. Andere voorkomende 
beheertypen zijn Bossingel, Elzensingel, Kruiden- en 
faunarijkgrasland, Vochtig hooiland, Nat schraal-
land en Zoete plas. 

op een andere manier. De één voor geriefhout zoals   
staken van wilg en es, de ander als rietland voor 
dakbedekking of stro en een derde voor hooiland. 

Knotwilgen langs het Gein
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Beheer
Stichting Groen en Doen ontvangt het subsidie-
bedrag en zorgt er vervolgens voor dat dit volle-
dig besteed wordt aan het beheer. Stichting Groen 
en Doen heeft geen winstoogmerk. Zij zetten zich 
in voor het landschap en natuur met behulp van 
mensen in re- integratietrajecten. Het beheer werd 
de afgelopen jaren vooral uitgevoerd door Ton Zel-
denrijk uit Baambrugge. De komende jaren zullen 
mogelijk ook andere partijen zoals Landschap Erf-
goed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gein & 
Angstel hierin gaan participeren. 

Participatie
Naast particulieren hebben ook gemeente Ronde 
Venen, Natuurmonumenten en Waterschap AGV 
oeverlanden in eigendom. Voor deze overheden en 
natuur beherende organisaties gelden andere regels 
ten aanzien van subsidie. Zij komen hier soms niet 
voor in aanmerking en soms vragen zij dit zelf aan. 
Wel participeren zij in het collectieve beheer van de 
oeverlanden. Doormiddel van aparte afspraken dra-
gen zij bij in geld of beheermaatregelen zodat ook 
deze oeverlanden goed beheerd worden. 

Ook meedoen? 
Als u eigenaar bent van een van de oeverlanden 
waarvoor subsidie beschikbaar kan worden gesteld 
kunt u zich aanmelden bij Stichting Groen en Doen, 
Gein Zuid 26, 1391 JE Abcoude. 
Zie ook: www.stichtinggroenendoen.nl/Contact

Uitsnede Natuurbeheerkaart Provincie Utrecht. Zie voor volledige weergave:  
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=9bb6c282feef4c2598517877eb0295ee

Kees Dekker
Stadsecoloog

Mezelf voorstellen
Kees Dekker is sinds 2014 betrokken bij het herstel 
en beheer van de oeverlanden langs het Gein, Win-
kel, Angstel en Aa. Met ondersteuning van de pro-
vincie Utrecht coördineert hij voor Stichting Groen 
en Doen de subsidieaanvragen, audits, contact met 
de eigenaren en aansturing van de aannemers. Als 
zelfstandige ecoloog en directievoerder begeleidt hij 
natuurherstel en natuurbouw projecten en is hij in 
dienst bij de gemeente Amsterdam als Stadsecoloog. 
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Het bestuur van Spaar het Gein

Voorzitter:
Maarten van Dijk • tel: 06 - 5479 4502
info@dedijkmediation.nl of info@spaarhetgein.nl

Secretaris:
Eric de Leeuw • tel. 06 - 5265 6507 
eric.de.leeuw@hetnet.nl

Penningmeester:
Heleen Willig • tel. 06 - 2129 7762
heleen@stalwillig.nl
IBAN: NL86 TRIO 0198 5295 54
t.n.v. Vereniging Spaar het Gein

Overige bestuursleden:
Tom Snoek • tel: 0294 - 283401 
snoek.mariashoeve@rumaweb.nl

Christian van den Anker • tel: 06 - 5472 5462
christian_van_den_anker@hotmail.com

Gerbrand Schuurman • tel: 06 - 24140204
gerbrand@loonbedrijfschuurman.nl

Ellen van Donk • tel. 0613412894
e.vandonk@nioo.knaw.nl

De Nieuwsbrief van de vereniging Spaar het Gein 
verschijnt tweemaal per jaar en wordt gratis aan 
de leden toegezonden. Lezers zijn van harte uitge- 
nodigd om kopij in te zenden. Wij denken aan stukjes
over onderwerpen die te maken hebben met de 
geschiedenis, de actuele situatie of de toekomst van 
het Gein. Voor het samenstellen en bijhouden van  
een archief willen wij graag beschikken over allerlei 
materiaal, geschreven teksten, dia’s of foto’s.

Redactie:
Gay Jannette Walen
tel. 06 - 50959487 • walen1944@gmail.com

Tjebbe de Boer
tel. 06 - 52401027 • tjebbefdeboer@gmail.com 

Vormgeving:
Pier 19 Grafisch ontwerpers, Theo Snoek
 
Foto’s:
Foto’s hoofdartikel: Wij.land, fam. Den Hartog en 
Gay Jannette Walen
Foto’s molen: Maarten v Dijk
Foto’s collectief beheer: Kees Dekker
Foto’s knotgroep: Robert-Jan Prins

Knot je rot in het Gein
Dit seizoen zijn er in totaal door de vrijwilligers van 
de Knotgroep Gein en Angstel al meer dan 100 wilgen 
geknot en circa 25 nieuwe bijgeplant. Hierdoor houden 
we het unieke Gein- en Angstellandschap in stand. 
De knotgroep is onlangs aangesloten bij de nieuw opge-
richte stichting Landschapsbeheer Gein en Angstel, van 
waaruit ook het Leerteam Gein en Angstel gaat opereren. 
De knotgroep draait volledig op vrijwilligers zoals ik. 
Het zijn altijd gezellige dagen waar je op een andere 
manier mensen leert kennen. Door de mensen van de 

stichting wordt voor de catering gezorgd. Koffie 
en lunch zijn dus geregeld. Als je wilt kan ik je 
toevoegen aan de Knot-Je-Rot appgroep.
De volgende knotdag is op zaterdag 4 februari. 
Start is om 10u en we gaan afhankelijk van het 
weer meestal door tot 16u. De locatie volgt. Geef 
je op op robertjan.prins@landschapsbeheergei-
nangstel.nl of bokkenprins@gmail.com. Dit is 
belangrijk in verband met catering.

Robert-Jan Prins 06 1361 5434


