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Voor het bestuur van Spaar het Gein waren er twee 
aanleidingen om het initiatief te nemen voor een 
avond over windenergie. Allereerst is er het rapport 
van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provin-
cie Utrecht, mw. Thoral. Op verzoek van de provin-
cie heeft zij onlangs een advies uitgebracht over de 
vraag waar Utrecht het beste windmolens kan neer-
zetten. Alle provincies hebben zich verplicht om een 
aantal windmolens op te richten. Utrecht moet onge-
veer 65 Megawatt realiseren; dat is ruim 1% van de 
landelijke hoeveelheid. Dat lijkt weinig, maar het zijn 
altijd nog honderden kleinere molens of een stuk of 
20 hele grote van bijna 200 meter hoog. 
Wat zegt Thoral in haar advies:
“Het Amsterdam Rijnkanaal en de A2 Utrecht-Am-
sterdam óf de A12 Utrecht-Woerden bieden locaties 
waar windturbines (niet over de hele lengte maar 
wel over lange lengten) wat mij betreft mogelijk zijn.  
De infrabundel tussen Utrecht en Amsterdam be-
staande uit de A2, het spoor en de waterweg is toch 
al erg lineair georiënteerd en een rommelzone; een rij 
van windmolens is hier mogelijk, wat mij betreft bij 
voorkeur aan het kanaal.” 
Deze uitspraak was voor ons reden genoeg om haar 
uit te nodigen en haar verhaal te komen toelichten. 
Mw. Thoral is overigens een onafhankelijk adviseur; 
zij spreekt niet namens de provincie.

In deze nieuwsbrief

De SHG Nieuwsbrief verschijnt ook electronisch. Kijk op: www.spaarhetgein.nl
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De tweede aanleiding was dat een coöperatieve ver-
eniging De Windunie samen met een aantal agrariërs 
in het Gein en aan de West-Kanaaaldijk bezig is om 
te onderzoeken of zij een serie windmolens kunnen 
oprichten langs het Amsterdam Rijnkanaal. Wij wil-
len daar graag meer van weten, hebben de Windunie 
uitgenodigd, maar kregen helaas te horen dat hun 
ideeën nog niet ver genoeg zijn ontwikkeld om er nu 
iets over te vertellen. Op een later moment zullen zij 
de omgeving inlichten, zo werd ons toegezegd. 

Rommelzone
Mw. Thoral betoogde dat windmolens het best in een 
landschap geplaatst kunnen worden in een lange rij, 
langs al bestaande lijnvormige structuren. Het bleek 
dat zij eigenlijk alleen maar een analyse in vogel-
vlucht heeft gemaakt, ogenschijnlijk aan de hand 
van een kaartstudie. Haar term “rommelzone” is 
gebaseerd op het gegeven dat de snelweg, het spoor 
en het Amsterdam Rijnkanaal het landschap een 
rommelig aanzien geven. Het spreekt vanzelf dat 
niemand van de aanwezigen op de ledenvergade-
ring zich daar in kon vinden. Zij gaf ook toe dat die 
rommelzone eigenlijk niet hier lag, maar zuidelijker, 
waar die infrastructuurlijnen dicht bij elkaar lopen. 
In de discussie bleek dat mw. Thoral niet had onder-
zocht hoe mensen een dergelijke rij molens vanuit het 

Op 15 mei hield Spaar het Gein haar jaarlijkse ledenvergadering. Het thema was deze keer ‘Windmolens 
in het Gein?’ Het thema gaf aanleiding tot stormachtige discussies. Inmiddels heeft Spaar het Gein haar 
standpunt met hulp van deskundige en kritische leden uitvoerig gedocumenteerd en kenbaar gemaakt 
aan het gemeentebestuur van De Ronde Venen en aan de provincie Utrecht.  

Vechten tegen windmolens
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Gein zouden ervaren. Zij erkent wel dat de invloed 
van windmolens op de omliggende ruimte groot is 
en “vanwege hun enorme hoogte en draaiende wie-
ken provinciegrenzen overstijgt”. En ze schrijft in 
haar rapport dat “Utrecht anders is dan bijvoorbeeld 
de groots opgezette Flevopolders. Utrecht herbergt 
vijf nationale landschappen met een grote diversiteit 
en hoge kwaliteit”. Maar merkwaardigerwijs ver-
bindt ze zelf geen conclusies aan deze constatering 
en veronachtzaamt zij geheel en al dat het Gein deel 
uitmaakt van het Nationale Landschap Groene Hart 
en van de Stelling van Amsterdam, die geplaatst is op 
de Werelderfgoedlijst van de Unesco en die al sinds 
de jaren ‘90 in alle ruimtelijke plannen zorgvuldige 
bescherming geniet. Al in de besluitvorming over de 
kruising van het verbrede spoor met het Gein hebben 
we mede op grond van dit gegeven gevochten voor 
‘de trein onder het Gein’. 
Mw. Thoral kon met haar toelichting onze ongerust-
heid niet wegnemen, in tegendeel. Omdat de pro-
vincie binnenkort een keuze wil maken over locaties 
voor windenergie, hebben wij ons standpunt inmid-
dels aan de provincie kenbaar gemaakt. Zie www.
spaarhetgein.nl, als u de reactie in zijn geheel wilt 
lezen.

Ruimtelijke bescherming 
Hoge windmolens passen niet in het Gein. Dat vin-
den niet alleen wij van Spaar het Gein. Dat vindt 
ook de provincie Utrecht zelf en de gemeente De 
Ronde Venen. De provincie heeft in de afgelopen 
jaren herhaaldelijk nagedacht en in Provinciale Sta-
ten gediscussieerd over windmolens. De conclusie 
staat verwoord in de Provinciale Ruimtelijke Struc-
tuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Ver-
ordening (PRV): voor de periode 2013-2028 ligt vast 
dat vanwege de ruimtelijke impact van windturbi-
nes de voorkeur wordt gegeven aan andere vormen 
van duurzame energie. De PRS en PRV bieden be-
perkt ruimte op een aantal met name genoemde lo-
caties voor grootschalige windturbines. Daar hoort 
het Gein en het Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte 
van het Gein niet bij. De provincie heeft deze keus 
gemaakt vanwege de beschermenswaardige status 

van dit gebied en omdat de provincie voorkeur heeft 
voor realisatie van projecten als daarvoor draagvlak 
bestaat bij de betrokken gemeente(n). 

Welnu, op dezelfde avond dat Spaar het Gein de dis-
cussie over windenergie organiseerde, werd de nieu-
we wethouders van de gemeente De Ronde Venen 
geïnstalleerd. In het akkoord van de coalitiepartijen 
staat: “Wij verlenen geen medewerking aan de reali-
sering van hoge windmolens.” Dat is duidelijke taal. 
Het draagvlak dat de provincie belangrijk vindt is er 
niet, niet bij de gemeente en niet bij de bewoners.  

Hoe verder? 
Als vereniging zijn we voorstander van verminde-
ring van het energieverbruik door besparingen en 
innovaties en het stimuleren van de opwekking van 
duurzame energie. Maar om nou uitgerekend hoge 
windmolens in het kwetsbare Geingebied te plaat-
sen, gaat er bij ons niet in. Al zijn er binnen onze 
vereniging leden, die duurzame energie belangrijker 
vinden dan behoud van het open landschap, een rui-
me meerderheid keert zich tegen hoge windmolens 
in het Gein. Dat bleek niet alleen op de ledenverga-
dering, maar ook al uit de enquete die we vorig jaar 
via onze website hebben gehouden.  
We houden de vinger aan de pols. Een groep veront-
ruste Geinbewoners heeft het initiatief genomen om 
met Spaar het Gein en burgergroepen in andere dor-
pen langs het Amsterdam Rijnkanaal een platform 
in het leven te roepen. Mocht de provincie ondanks 
haar eerdere stellingname, ondanks het ontbreken 
van draagvlak en ondanks alle argumenten, toch 
doorzetten, dan is er werk aan de winkel. Inmiddels 
hebben wij van zowel het college van B&W van De 
Ronde Venen als van het provinciaal bestuur bericht 
ontvangen dat zij niet de intentie hebben om het hui-
dige standpunt te wijzigen. 

Het kan zijn dat er op enig moment een initiatief 
komt, bijv. van de Windunie en enkele agrariërs. Of 
dat er komt en hoe dat er uitziet, is ons op dit mo-
ment niet bekend. Spaar het Gein zal met zo’n initia-
tief omgaan, zoals zij eerder heeft gedaan met andere 
ruimtelijke ontwikkelingen. Iedereen heeft het recht 
om ideeën en plannen te ontwikkelen. Wij keren ons 
niet tegen bedrijven in het Gein. Spaar het Gein richt 
zich op de overheden. Die zijn er verantwoordelijk 
voor dat de waarden van het Gein goed worden be-
schermd en dat ruimtelijke ontwikkelingen, die af-
breuk doen aan die waarden, niet worden toegela-
ten. Mochten provincie of gemeente naar ons gevoel 
niet voldoende opkomen voor het Gein, dan zullen 
wij hen aanspreken met alle democratische middelen 
die er zijn, als het moet tot aan de rechter.    

Tjebbe de Boer

Gelukkig zijn er nog geen windmolens zoals deze in  
het Gein!
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Spaar Het Gein Vrijwilligersorganisatie  
van het Jaar 
Volkomen verdiend heeft Spaar het Gein op  
11 maart j.l. de eerste prijs gekregen bij de  
verkiezing van Vrijwilligersorganisatie van  
het Jaar 2013.

Ieder jaar organiseert gemeente De Ronde Venen 
een vrijwilligersdag om alle vrijwilligers uit onze 
gemeente te bedanken voor hun onmisbare inzet. Op 
die dag wordt ook zowel de vrijwilliger als de vrij-
willigersorganisatie van het jaar bekend gemaakt.
De drie genomineerde organisaties waren: De Oran-
jevereniging uit Mijdrecht, het Reanimatieteam 
De Ronde Venen uit Amstelhoek en de Vereniging 
Spaar het Gein. De nominatie van Spaar het Gein 
was een complete verrassing voor het bestuur. De 
wijze waarop zij daarvan op de hoogte werden 
gesteld ging als volgt (email van Tjebbe de Boer):
 
Beste Geinliefhebbers,
Vanmorgen stuurde Rien mij een sms’je: of ik eind van 
de middag een interview wilde geven aan RTV De Ronde 
Venen over de dijkverbetering. Claudia Prange, redacteur 
van RTV had hem gebeld en zelf kon Rien niet. Het paste 
wel in mijn agenda en om half 6 stond ik bij het aquaduct. 
Daar kwamen twee dames op mij af, de éne met een draai-
ende camera en de ander, Claudia, met een microfoon, die 
ik meteen onder mijn neus kreeg met de vraag: ik heb een 
video-boodschap voor je, heb je enig idee van wie? Dat 
interview over de dijken gaan we niet doen, dat was alleen 
maar een lokkertje! Ik heb je erin geluisd!
Nou, daar sta je dan. Ik had geen idee, echt niet en wist 
niet wat ik moest zeggen. Toen zette ze haar laptop aan 
en werd ik toegesproken door Erika Spil, wethouder van 
onze gemeente, met de mededeling dat Spaar het Gein één 
van de drie organisaties is die is genomineerd om ‘Vrijwil-
ligersorganisatie van het Jaar 2013’ te worden. Wij dus, 
jullie allemaal! Allemaal van harte gefeliciteerd!
De nominaties zijn voorgedragen door een onafhankelijke 
Commissie van Aanbeveling, B&W besluit erover. Op 11 
maart a.s. om 19:30 uur zal wethouder Spil de 3 nomi-
naties toelichten en de prijzen uitreiken in Partycentrum 
De Meijert, Doctor J. van der Haarlaan 6 te Mijdrecht. 
Ik weet nog niet wie de andere genomineerde organisa-
ties zijn. Van alle genomineerde organisaties wordt een 
kort filmpje getoond; je kunt dus mijn gestuntel voor 
de camera bewonderen, vrees ik . Later dit jaar komt er 
van alle genomineerden een filmpje voor RTV De Ronde 
Venen.

Wethouder Erika Spil motiveerde de nominatie in 
haar video boodschap als volgt:

“Deze vereniging zet zich al meer dan veertig jaar in om 
de schoonheid, de rust en het landelijk karakter van het 
Geingebied in de Ronde Venen te beschermen. Wat opvalt 
is de professionaliteit van deze vrijwilligersorganisatie en 

de wijze waarop zij zich profileren. Het bestuur bestaat 
uit een deskundige groep vrijwilligers die met kennis van 
zaken, gedrevenheid en tact veel heeft bereikt. De vereni-
ging blijft voortdurend alert op ontwikkelingen die van 
tijd tot tijd druk op het Gein uitoefenen. De vereniging 
zoekt via dialoog naar passende oplossingen en informeert 
actief de bewoners over alle ontwikkelingen en activitei-
ten. Spaar het Gein is een begrip in Abcoude en niet meer 
weg te denken uit de gemeente. De vereniging voorziet 
al decennia lang in een behoefte om het unieke Geinland-
schap voor de toekomst te behouden”.

Op de avond van de uitreiking werd voor een volle 
zaal en onder luid gejuich de eerste prijs toegekend 
aan onze vereniging, en ontving Tjebbe de Boer een 
cheque van €1500,- uit handen van wethouder Erika 
Spil. Nog diezelfde avond mailde Tjebbe:

“Voor wie er vanavond niet bij was in Mijdrecht: we heb-
ben goud! We hebben de eerste prijs in ontvangst mogen 
nemen. Met een bos bloemen, warme woorden van wet-
houder Erika Spil en een cheque van 1500 euro. We gaan 
ons beraden op een passende bestemming, en we zullen 
er zeker aandacht aan schenken in de komende ledenver-
gadering. Er zijn veel foto’s genomen, let op de bladen 
komende dagen”.

Met dank aan jullie allen voor deze mooie blijk 
van waardering voor ons allemaal !”

GW
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Het is zover. Na jaren van onderzoek, plannen 
maken en voorbereiden is in juni 2014 de dijkverbe-
tering in het Gein begonnen. In mei heeft Waternet 
alle aanwonenden van Gein Noord en Gein Zuid 
uitgenodigd voor een informatieavond. In dit stukje 
een korte samenvatting van de informatie over de 
uitvoering van het project. 

Waternet heeft aannemersbedrijf KWS Infra geselec-
teerd voor de uitvoering van het werk. De keuze is 
gevallen op dit bedrijf vanwege prijs en kwaliteit. 
KWS Infra voert het werk voor een redelijke prijs uit, 
maar heeft volgens Waternet ook een goed werkplan 
opgesteld, waarmee de kwaliteiten van het Gein zo 
veel mogelijk behouden blijven en de communicatie 
met aanwonenden over de planning en de bereik-
baarheid goed in elkaar zit.

KWS Infra werkt als een soort ‘rups’. Steeds wor-
den alle werkzaamheden aan een bepaald dijkvak in 
een korte periode uitgevoerd. Op sommige plekken 
wordt alleen een nieuwe asfaltlaag aangebracht en 
de bermen met klei aangevuld. Op andere plekken 
wordt het asfalt weggehaald en afgevoerd, de dijk 
opgehoogd en verstevigd, een nieuwe laag asfalt 
gelegd en de bermen afgewerkt. Zoals afgesproken 
wordt op enkele plekken de teensloot verlegd, het 
talud verstevigd of een damwand geslagen. Bomen 
worden beschermd. Waar nodig worden tegelijk 
kabels en leidingen van Vitens, Liander en Stedin 
vernieuwd.

De machines beginnen op Gein Zuid, bij het aqua-
duct en kruipen ‘als een rups’ langzaam verder rich-
ting Driemond. Daar zullen ze volgens planning in 
november 2014 aankomen. Dan begint het werk aan 
Gein Noord, weer aan de kant van Abcoude. In april 
2015 wil men voor de tweede keer arriveren in Drie-
mond en het werk afsluiten. 

Op werkdagen kan autoverkeer de machines niet 
passeren en moeten bewoners en bezoekers omrij-
den. Fietsers en wandelaars kunnen onder begelei-
ding van de mensen van KWS Infra meestal wel pas-
seren, maar houd u er rekening mee dat u even moet 
wachten en dat de weg over een stukje open ligt. U 
kunt misschien beter de andere kant van het Gein 
nemen en oversteken over de Wilhelminabrug. ’s 
Avonds en in het weekend zijn de wegen open voor 
alle verkeer. 

Bereikbaarheid
Tijdens de informatieavond is uitvoerig gespro-
ken over de bereikbaarheid van de woningen en 
bedrijven tijdens de werkzaamheden. Waternet gaat 
ervan uit dat omrijden via Driemond of Abcoude 

Dijkverbetering Het Gein is begonnen
goed mogelijk is. Velen voorzien echter knelpunten 
in de Stationsstraat in Abcoude. Daar loopt het ver-
keer nu al af en toe vast. Er zijn diverse suggesties 
gedaan om de druk op de Stationsstraat en de kern 
van Abcoude te verminderen, bijv. door tijdelijk een 
ponton over het Gein te leggen. Waternet wil dit niet 
i.v.m. de doorvaart. Spaar het Gein vindt dat het 
belang van een goede ontsluiting het zwaarst moet 
wegen en de doorvaart dan maar tijdelijk even moet 
wijken. Een ander deel van de oplossing kan zijn dat 
de weg langs het Amsterdam Rijnkanaal van de Vel-
terslaan naar Driemond wordt opengesteld. Als er 
toch meer verkeer door de Stationsstraat moet, werd 
gesuggereerd dat Waternet met de gemeente zou 
kunnen regelen dat er tijdelijk een aantal parkeer-
plekken worden vrijgemaakt, zodat het verkeer in 
beide richtingen elkaar beter kan passeren. 
Waternet heeft de suggesties meegenomen, zoals dat 
heet, maar het is nog niet duidelijk of er maatregelen 
zullen volgen. Spaar het Gein heeft er inmiddels bij 
Waternet op aangedrongen om snel duidelijkheid te 
bieden.

Spaar het Gein heeft ook voorgesteld om maatrege-
len te treffen, waarmee de kans wordt verkleind dat 
de bermen straks na de dijkverhoging opnieuw wor-
den stukgereden. Dat is niet alleen een lelijk gezicht, 
maar zorgt ook voor een randje langs het asfalt dat 
gevaarlijk is voor fietsers. Het is natuurlijk allereerst 
de verantwoordelijkheid van de automobilisten zelf 
dat zij zo weinig mogelijk in de bermen rijden en 
voor het passeren van tegenliggers de passeerstro-
ken gebruiken die er om de zoveel meter liggen. Wij 
hebben Waternet gesuggereerd dat deze passeer-
stroken duidelijker worden gemarkeerd, bijv. door 
bij het begin en het eind een paaltje te plaatsen.    
 
Informatie
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden 
dan kunt u terecht op www.waternet.nl/projecten/
dijkverbetering-het-gein/ . Op deze website kunt 
u ook precies zien wanneer in welk deel van het 
Gein de werkzaamheden zijn gepland. Voor vragen 
kunt u KWS Infra bereiken op telefoonnummer 06 
31005961 (liefst op werkdagen). Op Gein Noord 53 
(loonbedrijf Schuurman) staat een werkkeet, waar u 
elke dinsdagochtend van 9 – 10 uur terecht kunt met 
vragen. 

Ook kunt u vragen en klachten doorgeven aan de 
Werkgroep Uitvoering, waarin zitting hebben de 
Spaar het Gein-leden Raymond Dommanschet, 
Evert Schuurman en Theo Wijnant. Zij zijn bereik-
baar via info@spaarhetgein.nl of 06-40322336.

Tjebbe de Boer 
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Het andere Gein
Wij blijken niet uniek te zijn met ons Gein. Langs 
de Hollandse Ijssel liggen de overblijfselen van het 
stadje Geyne.
Geyne, ook wel (‘t) Gein genoemd, lag in de huidige 
gemeente Nieuwegein. De naam is afgeleid van het 
riviertje ‘de Geine’, dat vanaf het huidige Oudegein 
(een wijk in Nieuwegein) naar de Ijssel stroomde. 
Na het graven van de Vaartse Rijn werd het een 
onderdeel van een belangrijke handelsverbinding 
via het water met de stad Utrecht.
Omstreeks 1200 wordt de naam ‘het Geyne’ voor het 
eerst vermeld. De nederzetting Geyne ontstond bij 
een overlaadplaats van goederen van schepen van 
de Oude Rijn naar de Ijssel.
Al vroeg werd het stadje, toen nog een dorp, voor de 
eerste keer verwoest tijdens de voortdurende twist-
en tussen de bisschoppen van Utrecht en de graven 
van Holland. Desondanks nam het inwonersaantal 
dusdanig toe dat in 1217 een eigen kerk gebouwd 
mocht worden. Maar opnieuw werd Geyne ver-
woest, door graaf Floris IV, in 1225.
Het herbouwde Geyne kreeg in 1295 stadsrechten, 
maar werd in de periode tot 1402 nog driemaal met 
de grond gelijk gemaakt. Na de laatste verwoesting  
heeft Geyne zich niet meer hersteld. Op de restanten 
van het stadje werd in 1423 een klooster gebouwd: 
‘Onze Lieve Vrouwe van Nazareth’. Anderhalve 
eeuw later werd het kloostercomplex, dat in verval 
was geraakt door pestepidemieën, misoogsten en 
vervolgens de tachtigjarige oorlog, door de klooster-
lingen verlaten.

Nadien herinnert alleen een buurtschap, Geinoord, 
gelegen in het huidige park Oudegein, eraan dat  
er ooit een bloeiende handelsgemeenschap was 
gevestigd.

bronnen: Archief Historische Kring Nieuwegein, Wikipedia

GW

2014 Winter werd voorjaar
Eindelijk een winter zonder ijs en sneeuw: geluk 
voor de ijsvogel die zich nu weer wat kan herstellen 
van de vorige winter die zo lang duurde!
De groene waas die normaal in maart/april over de 
bomen komt, was er nu al ruim een maand eerder.
Het tere waas aan de jonge treurwilgjes was een 
gedicht op zich.
Het viel mij op hoeveel verschillende kleuren de 
diverse boomsoorten hebben, vooral als de zon er 
doorheen scheen, en hoe die per dag voller en kleur-
rijker werden.
De bloesembomen barstten bijna tegelijkertijd uit in 
hun bruidstooi: peren en appel, normaal na elkaar, 
waren er nu tegelijk. De meidoorn bloeide al in april 
en de vlierbloesem in mei: houden we nu nog wel 
wat over voor de zomer? De keerzijde is dat ook 
alles tegelijk weer weg is. De paardenkastanje was 
eindelijk in bloei toen het helaas weer even herfst 
werd: regen en windvlagen rukten aan de witte 
kaarsjes die daardoor snel al niet meer stralend wit 
waren zoals gewoonlijk.

Aan de overkant van de rivier meende ik mist  
over het weiland te zien aanrollen maar door de  
verrekijker zag ik tot mijn verrassing dat het made-
liefjes waren!
Met een prachtig energierijk en stralend groen als 
ondergrond kleurde dat weiland geel en wit van de 
kruidrijke bloemen (dat sommigen helaas onkruid 
noemen omdat er minder gras tussen kan groeien!). 
Maar we hebben in het Gein dus nog (bloem-)rijke 
weilanden. Het verschil met het weiland ernaast 
was goed te zien: futloos grauwgroen lag het erbij, 
wachtend op de volgende maai- en mestterreur..
Dit voorjaar was werkelijk een symfonie van kleu-
ren en geuren waaraan velen zich konden laven..
Alle zwaluwen weer gehoord: het vrolijke geklater 
van de boerenzwaluwen, af en toe het gegier van 
oversnellende gierzwaluwen en het ijverige getsjirp 
van jagende huiszwaluwen.
In de ochtend- en avondschemer zingt de merel zijn 
melancholieke lied. Zolang hij dat doet meen ik dat 
er geen gevaar is voor zijn nest.
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Dit vroege voorjaar is weliswaar een feest maar ook 
een teken dat er toch iets verandert met het klimaat, 
alhoewel dat nog steeds ontkend wordt door ver-
schillenden. Zeker wil men er niet aan dat het te 
maken heeft met de leefwijze van de huidige mens-
heid want stel je voor dat je die leefwijze moet ver-
anderen! En al vinden velen het fijn dat het hier war-
mer wordt en droger, de keerzijde is dat we meer 

“Doe je ogen vijf tellen dicht! Stel je voor dat je van 
een kale planeet naar de aarde wordt ‘gestraald’ en 
dat je daar voor de allereerste keer komt. Doe je ogen 
open en kijk goed om je heen. Wát zie je?!”

Met deze vraag begonnen ca. 250 basisschoolkinde-
ren van de groepen 5 en 6 uit Abcoude/Baambrugge 
vanaf 19 mei aan hun land art workshop ‘Sporen in 
het land’. Ze werden hiermee gestimuleerd om met 
‘nieuwe ogen’ te kijken naar het landschap. Als lo-
catie werd voor de Batterij gekozen (tussen Gein 
Noord 27 en 29). De Batterij maakt onderdeel uit 
van de Stelling van Amsterdam. De kinderen gingen 
tekenen met wol in de wijde cirkel van de ‘kom’, 
die de Batterij vormt. Schapenwol, omdat het een 
natuurlijk materiaal is en omdat er gewoonlijk een 
kudde schapen op de Batterij graast. Bij land art 
wordt altijd gewerkt met natuurlijke, meestal lokale 
materialen. 

In het centrum van de kom van de Batterij troffen de 
kinderen ‘land art’ aan van de kunstenaars Saskia 
Laurant en Moon Wolters, getiteld ‘De opstand der 
wilgen’: gekapte knotwilgen uit de bocht van het 
Gein, waren spontaan weer gaan groeien in het hart 
van de Batterij en kwamen daar nèt uit de grond om-
hoog.

Tijdens de Atelierroute op 24 en 25 mei kon ieder-
een het resultaat van dit project bewonderen: een 
grote cirkel vól tekeningen in witte wollijnen op het 
groene gras. De tekeningen waren geïnspireerd door 
het omliggende landschap óf door de geschiedenis 
van deze bijzondere plek. Er kwamen windmolens, 
boerderijen, kerken, dieren, bloemen, bomen, maar 
ook kanonnen, soldaten, een tank, een luchtballon, 
de skyline van Zuid Oost en een boom-in-de-mist. 

Bezoekers van de Atelierroute, die hun hele leven al 
in Abcoude wonen, werden niet alleen verrast door 
de tekeningen, maar ook door de bijzonder mooie 
locatie van de Batterij. Vanaf de ringdijk heb je een 
schitterend ‘panorama-van-Mesdag’, maar dan van 
het Gein en de wijde omgeving: schitterend! 

Op zondagmiddag bezocht de ‘theaterkaravaan’ 
o.l.v. Marjolein Macrander het project en werd - naar 
aanleiding van een aantal tekeningen - door kinde-

Sporen in het Geinlandschap
ren geïmproviseerd theater opgevoerd. De voorstel-
ling werd besloten met een ‘soundscape’, een gelui-
denlandschap, waarin alle bijdragen samenvielen in 
één geheel. Onder enthousiast applaus trokken de 
kinderen op een vrolijk versierde boerenkar verder 
naar andere kunstenaars. Dit zonovergoten week-
einde vormde het toefje op de taart voor Sporen in 
het Land.

Het kunsteducatieproject ‘Sporen in het Land’ werd 
uitgevoerd door Saskia Laurant en Moon Wolters, in 
opdracht van Kunst Centraal Utrecht, in samenwer-
king met Landschap Erfgoed Utrecht. In dit project 
maken de kinderen op school eerst kennis met de 
historie en betekenis van de Batterij en van de op-
bouw van het landschap. Vervolgens gaan ze op de 
plek zelf aan de gang met kunstenaars en ‘land art’. 

Land art is een stroming in de beeldende kunst die is 
ontstaan in de jaren 60 van de vorige eeuw. Het gaat 
om kunstzinnige veranderingen in het landschap. 
In o.a. Engeland en Peru was er heel lang geleden 
eigenlijk ook al sprake van ‘land art’, zoals het Witte 
Paard van Uffington in Engeland (ca. 1000 v.Chr.)  
en de kolibrie van Nazca, Peru (200 v.Chr. - 600 na 
Chr.). Een andere, spontane vorm van land art zou 
je de ‘graancirkels’ kunnen noemen, die op allerlei 
plekken in o.a. Europa en de VS op mysterieuze wij-
ze verschenen. 

De hedendaagse land art kenmerkt zich vrijwel al-
tijd door gebruik van uitsluitend natuurlijke mate-
rialen. Bekende land-art kunstenaars zijn o.a. Andy 
Goldsworthy, Robert Smithson en Jan Dibbets. Een 
bekend Nederlands voorbeeld is te vinden in Alme-
re: ‘De Groene Kathedraal’ van Marinus Lambertus 
van den Boezem, een ‘reproductie’ van de kathe-
draal van Chartres, gecomponeerd van bomen.

Saskia Laurant en Moon Wolters hadden dit project 
nooit op deze wijze kunnen realiseren zonder deze 
fantastische locatie, door de familie De Bruin ter be-
schikking gesteld. Spaar Het Gein heeft materiaal 
en techniek gesponsord, Waternet stelde de gekapte 
wilgen ter beschikking en ruimt ze ook weer op. Ho-
venier Gerrit Verhoef verzorgde de plaatsing van de 
geknotte wilgen. Hubo verzorgde een fraaie film van-
uit de lucht. Vrijwilligers hielpen met de opzet en het 

regen en felle buien krijgen. Dat is niet echt iets 
waarop we zitten te wachten!
Genieten dan maar van al het moois dat dit voorjaar 
ons bracht om er weer beter tegen te kunnen als het 
minder wordt!

Anneke de Groot
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opruimen van het project, waaronder het verwijderen 
van een kleine 3000 krammen om de wol te bevesti-
gen… Allemaal heel hartelijk dank via deze weg.
Op www.sporeninabcoude.weebly.com kunt u het 
allemaal nog eens rustig bekijken.

Het is trouwens voor iederéén een goed idee: doe je 
ogen vijf tellen dicht en kijk met ‘nieuwe ogen’ naar 
ons prachtige Gein!

Moon Wolters 

Het was schrikken: de majestueuze paardenkastanje 
van de voormalige uitspanning De Vink bleek ge-
veld. De onder veel kastanjes voorkomende bloe-
dingsziekte was hem noodlottig geworden. 
Hij stond er als een baken bij het Wilhelminabrug-
getje en altijd als ik er langskwam zag ik als het ware 
de schrijver Nescio genieten van een kopje koffie op 
het terras van De Vink of zag ik er de schilders Si-
mon Maris, Anton Gorter en Piet Mondriaan verpo-
zen wanneer zij zich hadden laten inspireren door 
het Geinlandschap.   

Daarom nog een keer de woorden die Nescio (pseu-
doniem van J.H.F. Grönloh) schreef in 1942, in “deze 
armoedige, barre wereld”, als herinnering aan de 
zorgeloze tijd van zijn jeugd: “Het is weer een dag 
in mei en we zitten aan de Vink bij den waterkant 
en drinken koffie natuurlijk, altijd dronken we kof-
fie, bij elk weer. De kastanjes en de seringen bloeien 
en de gouden regen en er zijn nog enkele appelboo-
men in bloei, de kalven staan in de boomgaarden, 
de lammetjes springen op hun pootjes, weer zooals 
ze sprongen toen Ichnaton leefde, de zon glinstert 
in het Gein, de eerste plompenbladen liggen op ’t 
water bij de weerspiegeling van de wilgen, de scha-
duwen van de boombladen liggen op ’t kroos in de 
slooten, leeuwerikken en merels en vogels die ik niet 

ken zingen en tjilpen, een zwaluw scheert over het 
water, een kikker kwaakt heel hard en plotseling 
roept een lang vergeten vogel, de koekkoek roept, 
van heel ver, en van heel ver antwoordt een andere, 
het klinkt van zoo ver, gedachten kunnen nauwelijks 
van verder komen.” (Insula dei in Boven het Dal)   

Of op woensdag 17 oktober 1951 in zijn Natuurdag-
boek: Met de fiets langs de Noordzij van het Gein, 
kopje koffie in den eenzamen tuin van de Vink, waar 
een groote stapel bruinblad stond en de kastanjebla-
den op een klein zuchtje schuin naar beneden vielen”.   

Marijke Carasso-Kok

In memoriam de kastanje bij de Vink

De uitspanning De Vink. Zoals ook uit de beschrijving  
door Nescio blijkt, hebben er meer kastanjes langs de 
oever gestaan. 

Mijmeringen van een oude boer

WINTER
Een twinkeling die betovert

Glinstering die roept
Twee smalle ijzers

De oneindigheid tegemoet

LENTE
Mestgeur bedwelmd door regen

Buitelende weidevogels
Hoelang mogen wij genieten

Van deze zegen

ZOMER
Hitte siddering boven het hooiland

Loom trekt Vos de hark
Onweerskoppen doemen op

Het hooi moet in de berg
Vos bedankt

NAJAAR
Ragfijn is een net geweven
Het weiland overspannen
Een wonder is het zeker

Uitgevoerd door spinnetjes
Die niet beter weten

Jur vd Bosch
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Wat heeft het bestuur gedaan
11 maart 2014 - Voorzitter Tjebbe de Boer ontvangt uit handen van wethouder Erika Spil de Vrijwilligersprijs 
2013 van de gemeente de Ronde Venen. “Coöperatief waar het kan, dwars waar het moet, en altijd alert”, zo 
karakteriseert de wethouder onze vereniging. Enkele weken later ontvangt de penningmeester het bijbeho-
rende geldbedrag van € 1.500 op de bankrekening. Het bestuur besluit daarvoor een of twee bankjes langs het 
Gein te plaatsen.

21 maart - Ter gelegenheid van de start van de dijkverbeteringswerkzaamheden planten Gerard Korrel (lid 
van het dagelijks bestuur van hooogheemschap AGV),Tjebbe de Boer en Raymond Dommanschet (Geinbewo-
ner en lid van de werkgroep uitvoering, die de correcte uitvoering van de werkzaamheden in de gaten houdt) 
eendrachtig een van de vele compensatiebomen.

2 mei - Spaar het Gein maakt samen met medewerkers van de gemeente en van Waternet een rondgang door 
het Gein ter beoordeling van een aantal als ziek dan wel gevaarlijk aangeduide bomen die gekapt moeten 
worden. Ondanks andere geruchten blijkt het slechts om circa 10 bomen te gaan, die helaas niet gehandhaafd 
kunnen blijven.

15 mei - Spaar het Gein houdt haar jaarlijkse ledenvergadering in Buitengein. Spraakmakend onderwerp na 
het huishoudelijke deel vormen de windturbines. De vergadering trekt maar liefst 91 bezoekers. De gemoe-
deren lopen af en toe hoog op. De beide gastsprekers slagen er niet in de vergadering af te brengen van het 
standpunt dat het Gein geen geschikte locatie voor windturbines is.

23 mei - Spaar het Gein verzoekt Gedeputeerde Staten van Utrecht per brief om de suggestie van de provin-
ciale adviseur ruimtelijke kwaliteit dat het Gein (langs het Amsterdam Rijnkanaal) een geschikte locatie voor 
windturbines kan zijn, af te wijzen. De volledige brief is te lezen op www.spaarhetgein.nl, dossier Windturbi-
nes. Ook de (nog niet ontvangen) reactie van de provincie zal op de website worden geplaatst.

20 mei - het bestuur bezoekt de informatieavond die Waternet samen met de hoofdaannemer organiseert over 
de planning en organisatie van de dijkverbeteringswerkzaamheden. Enkele knelpunten zullen begin juni in 
het bestuur worden besproken.

24 mei - Enkele bestuursleden bezoeken in het Fort bij Nigtevecht een presentatie van de initiatiefneem
ster om daar een Gedenkplaats voor overledenen te starten. Een van de aandachtspunten van Spaar het Gein 
is of een dergelijke functie niet te veel verkeersbewegingen genereert. 

26 mei – Sporen in het land: velen bewonderen de land-art op de batterij aan Gein Noord, gemaakt door 
leerlingen van basisscholen uit Abcoude en omgeving. Spaar het Gein sponsort dit creatieve en educatieve 
project. 

28 mei - Vorig jaar is het besluit over de aanleg van een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal genomen. 
Spaar het Gein volgt de uitwerking van dat besluit tijdens een van de zogeheten reflectie-avonden. Vooral de 
impact van de brug op de omgeving, waaronder de verkeersdruk, zal de voortdurende aandacht van Spaar 
het Gein houden.

3 juni - Eindelijk! Na vele vruchteloze verzoeken is het zover: Prorail is bereid met Spaar het Gein aan tafel te 
zitten om te praten over de omgeving van het Rien Nouwen Aquaduct. Zowel over het groenbeheer als over 
hekwerken wil Spaar het Gein afspraken maken. Over het resultaat van dit gesprek zie het artikel van Bart 
Vreeken elders in dit nummer.

Rien Leemans
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In beide nieuwsbrieven in 2012 schreven wij al over 
een paar waarnemingen van ringslangen in het 
Geingebied. Jan Dulfer en Jur van den Bosch legden 
broeihopen aan langs het water in de hoop dat daar 
door de slangen eieren in zouden worden gelegd. 
De eieren zouden vervolgens door de warmte, ver-
oorzaakt door het broeien van het stro in de hoop, 
uitgebroed kunnen worden. Tot nu toe zonder re-
sultaat. Maar er gloort hoop. Leest u maar wat Jan 
Dulfer daar over te zeggen heeft,

In de afgelopen winter heb ik mij nog eens bij laten 
praten op een bijeenkomst over ringslangen op de 
Ruige Hof, tijdens een lezing van Ruud Wolterman, 
dé ringslang expert van Amsterdam. In de Bijlmer 
worden regelmatig ringslangen aangetroffen bij 
Kantershof en de Bijlmerweide. Talrijk zijn zij te vin-
den bij de Diemercentrale, langs het IJsselmeer tot 
aan Muiden en in het Diemer bos. Wolterman ziet 
dan ook een reële kans dat zij via het water ook het 
Gein kunnen bereiken.

Op 8 april zijn Jur van den Bosch en ik er op uit ge-
trokken om de bestaande ringslangbroeihopen langs 
het Gein weer op orde te brengen en er een nieuwe 
aan toe te voegen. Jur op zijn trekker uit de vorige 
eeuw met antieke mestkar er achter, met mest en 
stro, die Henk den Hartog aan ons ter beschikking 
had gesteld. Die nieuwe broeihoop heeft een plaats 
gekregen in het oeverland bij de kaasboerderij van 
de familie Hoogenhout. Op die plaats troffen wij 
enkele dagen later een vriend van de familie, Rob 
Moolenbeek uit Ankeveen, bioloog, die ruime erva-
ring bleek te hebben met het maken van broeihopen 
en daarmee in zijn eigen omgeving al honderden 

Ringslangen (vervolg)
pasgeboren ringslangetjes heeft kunnen waarne-
men. Met zijn aanwijzingen en hulp hebben wij ook 
nog een tweede broeihoop aangelegd. Het was dan 
ook een verrassing dat in het weekend van 18 op 19 
Mei bij Jan van Kempen, buren van de familie Hoog-
enhout, een ringslang in de tuin werd aangetroffen. 
Als deze niet al op de nieuwe hopen afkwam dan 
wekken ze allicht haar/zijn interesse op!

Jan Dulfer

Naschrift:
Inmiddels komen er steeds meer meldingen binnen 
van waarnemingen van ringslangen zwemmend in 
het Gein, of liggend in een tuin langs het water.
En vrijdag 23 mei vond Ger van Schaik een ring-
slanghuid in haar tuin. Op de website van RAVON 
staat de volgende informatie over het vervellen van 
(ring-)slangen: Vervellingen van reptielen zijn vaak 
goed op soort herkenbaar. Slangen stropen hun huid 
binnenstebuiten en in één geheel af. Deze “slangen-
hemden” zijn op onderstaande kenmerken te deter-
mineren. Ze zijn grijswit van kleur, half transparant 
en worden gevonden in lage vegetatie, onder stuk-
ken hout of platte stanen, tussen steenhopen, en van 
de ringslang ook op de oevers. Bij adders (die ko-
men in het Geingebied helemaal niet voor! red.) is de 
zigzagtekening altijd goed zichtbaar.
Op bijgaande tekening zijn de kopschilden bij de 
ringslang goed te zien. Daarnaast de afgestroopte 
huid van de kop. 

GW
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Al vóór 1840, maar helemaal zeker is dit niet, zou 
er op Gein Noord 21 een kleine hoeve gestaan heb-
ben op de plek van de boerderij met de opmerkelijke 
naam ‘Land Houdt Stand’. De betekenis van deze 
trotse naam is dat land altijd zijn waarde blijft be-
houden. De huidige boerderij is het resultaat van 
aanpassingen en uitbreidingen, die gelijke tred 
hielden met het moderner worden van het boeren-
bedrijf. In 1880 zou dat voor het eerst gebeurd zijn. 
Later werd de hooiberg verplaatst en de stal naar 
achteren toe verlengd, evenals de naast het huis ge-
legen schuur. In 1920 werd de mooie opkamer aan 
de voorkant gerealiseerd, met een zwaar balkenpla-
fond dat gedecoreerd werd met bloemmotieven. In 
1960 vond opnieuw een verbouwing plaats en als 
laatste in 2003. Sindsdien is geleidelijk aan het inte-
rieur opgeknapt en deskundig beschilderd met ou-
derwetse houtmotieven.
De boerderij is altijd gepacht en bewoond geweest 
door de voorvaderen van de huidige generatie 
Snoek. Op 28-12-1956 werd de boerderij uiteindelijk 
eigendom van de grootvader van Jos Snoek, de hui-
dige boer.
We hebben een afspraak met Jos, die met zijn vrouw 
Klaartje, die dierenarts is, en hun drie kinderen, 
deze mooie boerderij bewoont, en hij zal ons rond-
leiden op het bedrijf. Maar eerst moet een grote la-
ding kuilgras gelost worden in de stal, want, zegt 
Jos, hij heeft zelf te weinig dit jaar, dus moet er extra 
worden ingekocht.
Als de grote mengvoerwagen weer is weggereden, 
wijst Jos naar het land achter het bedrijf, dat door-
loopt tot ver achter het huidige treinstation. Er is 
daar, tijdens de bouw van het nieuwe station, vlak 
naast het perron een ruigte ontstaan, met struiken en 
onkruid. Er lopen paarden rond, die bij Jos in pen-
sion zijn. Dat, vertelt Jos, is een van de drie pijlers 
waarop het bedrijf rust: pensionpaarden, vleeskoei-
en, en schapen. Bij Jos staan, behalve het paard van 
Klaartje, vier paarden in pension. De eigenaren, die 
dagelijks op de boerderij komen, kunnen ook naar 
believen gebruik maken van de paardenbak. 
De vleeskoeien, die op dat moment van het zojuist 
gebrachte kuilgras staan te eten, vallen meteen in het 
oog. Prachtige witte beesten zijn het, die extra opval-
len in het schemer van de stal. Het zijn Marchigiana 
runderen, oorspronkelijk afkomstig uit de omgeving 
van Ancona in Italië, een sterk ras, vertelt Jos trots, 
dat een goede vleeskwaliteit heeft, maar vooral, 
benadrukt hij, makkelijk afkalft. Geen chirurgische 
ingrepen tijdens de geboortes, zoals bijvoorbeeld bij 
dikbilkoeien, waardoor er ook geen toediening van 
antibiotica nodig is. Ze zijn makkelijk te kruisen, 
en Jos wijst aan welke koeien al 100% Marchigiana  
zijn, en welke nog een paar maal gekruisd moeten 
worden om kalveren met 100% de witte kleur en alle 
eigenschappen van het ras te verkrijgen. 
Via de deel lopen we naar het voorhuis. Op de deel 

Land Houdt Stand

staan een paar schapen die moeten lammeren, en ja-
wel, een van hen staat al te steunen en te persen, dus 
na een haastige kop thee gaat Jos kijken of hij de ooi 
van het lam moet afhelpen. Twee hoefjes steken al 
naar buiten, dus Jos schiet in zijn overall, pakt een 
emmer water, een touw en ontsmettingsmiddel en 
vraagt ons om een hekje voor het angstige dier te 
houden zodat ze zich niet kan omdraaien en Jos er 
beter bij kan. Nog geen vijf minuten later heeft Jos 
het lam naar buiten getrokken en staat moeder de 
boreling schoon te likken. Er zit nog een lam in de 
ooi, voelt Jos, maar dat kan nog even duren en we 
hebben geen tijd meer, helaas, om daarop te wach-
ten, dus maken we een afspraak voor een vervolg 
van ons gesprek.
Als we een paar dagen later weer op de boerderij ko-
men, is het aantal lammeren alweer toegenomen. De 
ooi van de vorige keer heeft haar tweede lam gekre-
gen en ook een ander kreeg er twee. Maar het gaat 
niet altijd goed: het lam dat er mooi en groot uitzag 
bleek een afwijking te hebben en stierf, het kleine 
ondervoede lammetje waarvan de vooruitzichten 
twijfelachtig waren, bleef in leven en gedijt nu goed. 
Tachtig schapen heeft Jos. De lammeren worden 
uiteindelijk door slager Konijn geslacht, en door Jos 
verkocht per half of heel lam.
Niet alleen lamsvlees heeft Jos in de verkoop. Hij le-
vert ook vleespakketten van zijn eigen Marchigiana 
koeien. 
Als de koe “goed” is, d.w.z. een goede “vetbedek-
king” heeft, kan zij geslacht worden. Jos stuurt 
dan eerst een mailtje naar zijn vaste klantenkring, 
daaronder valt ook ‘de Lindenhof’, en alleen als er 
genoeg bestellingen binnen zijn gaat het dier naar 
slagerij Konijn.
Van de 56 koeien is ongeveer de helft jongvee. Van 
de kalveren worden alle stierkalveren verkocht en 
dus elders opgefokt. Van het vrouwelijke jongvee 
gaat een deel naar de slacht en een deel blijft en 
wordt gebruikt voor de fokkerij. 
Wij zijn onder de indruk van wat er allemaal komt 
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Veel van de ‘Spaar het Gein’ onderwerpen gaan 
over bedreigde diertjes, amfibieën en insecten, 
planten(soorten), verstoring van historische land-
schappen, rust die verjaagd wordt door lawaai, 
geuren die ingepakt worden door snelweg-luchtjes, 
fijnstof dat het zicht ontneemt van de horizon, wild 
groen dat geplastificeerd wordt. Maar deze titel gaat 
niet over beestjes, maar over literatuur en het Gein. 
Over een boek en beter nog over een paar alinea’s 
uit de biografie over A. den Doolaard (pseudoniem 
van Cornelis Spoelstra), geschreven door Hans 
Olink [‘Dronken van het leven, maar niet bang voor 
de dood´ uitgeverij Atlas; bij boekhandel Sprey, Ab-
coude te koop]

De biografie had ik enige tijd geleden gekregen van 
mijn eega; we praatten over de veranderingen die 
de laatste jaren in Oost-Europa hadden plaatsgevon-
den, over reizen en allerlei maatschappelijke gebeur-
tenissen en de rol van de journalistiek. Uit deze mix 
van woorden kan het haast niet anders of de naam 
valt van A. den Doolaard, zwerver, schrijver, jour-
nalist (1901-1994). Bovendien had een documentaire 
hem bij mij weer op de kaart gezet. Nu is dit niet de 
Boeken en Cultuurbijlage van een krant, dus moet er 
een andere reden zijn om aan dit boek een artikeltje 
te wijden. Het is net als met ‘mijn ontdekking’ Wil-
lem Roelofs: den Doolaard blijkt ook een (zij het klei-
ne) band te hebben met het Gein. Hij zwierf er rond. 
Door de chronische ziekte van vader Spoelstra leef-
de het gezin op de rand van het bestaansminimum 
en was het afhankelijk van kerkelijke bedeling, een 
schaamtevolle situatie voor Cornelis. Leerlingen van 
de naburige HBS scholden hem en andere bedeelden 
uit als zij dekens afhaalden bij de kerk. De ‘deernis 
met verdrukten en ont-rechten’ bracht zijn geloof aan 

het wankelen.... Wat betekende het gebod ‘Gij zult 
niet stelen’ terwijl koloniën bestolen werden?

Cornelis was al vroeg een ‘einzelganger’. Zo logeer-
de hij vanaf zijn negende jaar in de zomervakanties 
bij een tante in de Vechtstreek, zeventig kilometer 
van huis. Van zijn moeder kreeg hij dan tweeënhal-
ve gulden mee voor de trein. Cornelis besloot dat hij 
die afstand best kon gaan lopen....en zou geen geld 
van zijn krap zittende moeder vragen.
Uit de uitgedroogde sloten onderweg schepte hij 
dan de ene paling na de ander en gaf ze aan zijn 
oom. Van hem leerde Cornelis het leven op het plat-
teland goed kennen.

‘s Middags wandelde de jonge gast langs de Vecht 
over tientallen grindpaden en modderdijkjes. Drie 
achtereenvolgende zomers verkende hij de streek 
systematisch. Vanuit Breukelen naar de zestiende-
eeuwse, rood-groene boerderij Ruwiel, halverwege 
het buurtschap Oud-Aa en vandaar hogerop, langs 
de Aa, die in de Angstel overgaat en vervolgens  
in het Gein. Hij liep niet minder dan zeven kilo-
meter per uur. Soms wandelde hij in één ruk van  
de vochtige Vechtstreek naar de paddenstoelrijke 
bossen achter Zeist en Driebergen.

P.S.: Hoe ver kan je heden ten dage reizen met f 2,50 
(zeg ongeveer € 1,15)? Twee ‘strippen’? Dat is een 
(basis)strip om de buschauffeur “hoi-goeie-mor-
gen” te wensen en dan kan je gedurende een uur in 
een straal van 4 km rondom de plaats van vertrek 
reizen...? Wie reist er verder?

AK  

Deernis met verdrukten en ont-rechten  

kijken bij het bestieren van zo’n boerenbedrijf, maar 
tegelijk kunnen we ook onze nieuwsgierigheid niet 
bedwingen naar iets heel anders, veel minder seri-
eus, dat hier al sinds tien jaar bestaat. Dat is name-
lijk het “Kippencollectief”, een clubje vrienden dat 
gezamenlijk een aantal kippen houdt. Dat ontstond 
zo: een vriend van Jos wilde eigenlijk wel een kip 
hebben, Jos had wel plek voor een hok met ook een 
kip van hemzelf erbij. Er moest dus een kippenhok 
getimmerd worden. De timmerman in kwestie sloot 
zich aan. Het hok moest geschilderd worden, en 
de schilder wilde ook wel een kip. Er moest electra  
in het hok, en enfin, u raadt het al. Uiteindelijk  
zijn ze nu met z’n zevenen in het trotse bezit van zes 
kippen. 
We kunnen, ook nu weer, maar één ding conclude-
ren: wat hebben we toch veel leuke, enthousiaste en 
bijzondere boeren langs het Gein!

GW
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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.

Doen! Kleine moeite, groot gemak.

Op 3 juni hebben Tjebbe de Boer en ik een gesprek 
gehad met drie heren van Prorail, om te zien of er iets 
kan verbeteren aan de lelijke hekken rond het aqua-
duct, en om te zien of er betere afspraken gemaakt 
kunnen worden over het maaibeheer, de aanwezig-
heid van struiken en het schoonmaken van de geheel 
met algen begroeide ballustrade op het aquaduct. 
Ook Arie Fokker van de Gemeente Ronde Venen was 
erbij aanwezig. Eerdere pogingen tot contact met Pro-
rail waren om uiteenlopende redenen mislukt.

Het was niet het soort gesprek waar je blij van wordt. 
Na een betoog over het belang van Prorail om de 
treinen ongestoord te laten rijden, een verhaal over 
veiligheid en het punt dat er geen geld is voor extra 
dingen, bleek de bereidheid om iets tegemoet te ko-
men voor een goede landschappelijke inrichting bij-
zonder klein. Prorail hanteert de regel dat er binnen 
anderhalve meter van de kunstwerken geen struiken 
of bomen mogen staan. Verder mogen er tot op wat 
grotere afstand geen bomen staan die voor bladval 
kunnen zorgen. Het resultaat is dat aan de zuidzijde 
van het aquaduct waarschijnlijk alle beplanting moet 
verdwijnen. Aan de noordzijde van het aquaduct 
blijft misschien nog wat ruimte over, maar ook daar 
zal volgens de regels van Prorail veel weg moeten. 
Ook een deel van de recent geplante fruitbomen moet 
van Prorail verplaatst worden. We wachten af wat 
Prorail precies opschrijft over wat er nog wèl moge-
lijk is, maar het lijkt erop dat we weer terug bij af zijn.
Het is bijzonder jammer dat Prorail niet wat meer 
soepelheid laat zien in het hanteren van de regels. 

Het aquaduct is indertijd juist aangelegd voor het 
behoud van de landschappelijke waarden. Met al 
die lelijke hekken valt het resultaat toch wat tegen. 
Als je het dan zonder extra kosten en zonder het 
treinverkeer in gevaar te brengen wat mooier kunt 
maken, waarom zou je dat dan laten? 

En o ja, voor het schoonmaken van de doorzichtige 
lexaanplaten op het aquaduct is geen geld.

Bart Vreeken

Prorail: regels zijn regels
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