
 

Inleiding
Het zal niemand ontgaan zijn dat er al langere tijd wat 
gaande is in de melkveesector. Ook wie niet af en toe eens 
een gesprek had met een boer over zijn bedrijf zal opge-
merkt hebben dat er her en der grotere stallen werden 
gebouwd en zal zich afgevraagd hebben hoe dat nou zit. 
Vooral toen de pers berichtte van de dramatisch zakkende 
melkprijs door de Russische sancties en de teruglopende 
vraag uit China. Ook het opheffen van de melkquota, 
minder koeien in de wei en de achteruitgang van de wei-
devogels waren en zijn terugkerende onderwerpen. De 
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focus van de politiek ligt nu echter op de regulering van 
de mestproductie en -verwerking en het vinden van een 
methode om aan de Europese regels te voldoen. Dat dit 
niet eenvoudig is en nog steeds veel vragen (en verzet)  
oproept blijkt wel uit het feit dat de opeenvolgende staats-
secretarissen er (nog) niet in geslaagd zijn een voor ieder-
een in de sector bevredigende oplossing te vinden. 
Het is interessant om de ervaringen met die steeds veran-
derende maatregelen te horen van de boeren die er mee te 
maken hebben. 
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Wat voor verwachtingen hadden zij toen duidelijk werd 
dat de melkquota zouden worden opgeheven? Zijn die 
verwachtingen uitgekomen? Hoe kijken ze naar de toe-
komst van hun bedrijf? Wij vroegen het aan Tom Snoek, 
Henno Hak, en Henk den Hartog, alledrie met een melk-
veebedrijf aan Gein Zuid, en aan Gijsbert Bakhuisen, met 
een melkveebedrijf aan Gein Noord. 
Maar eerst heel globaal een schets van de ontwikkeling 
van de melkveehouderij sinds WO II en de maatregelen 
van de regering.

Het landbouwbeleid van Sicco Mansholt
Na WO II kreeg de sociaal-democratische minister Sicco 
Mansholt van het kabinet Schermerhorn-Drees de ver-
antwoordelijkheid voor de voedselvoorziening. Met de 
hongerwinter nog vers in het geheugen en gedreven door 
de vurige wens van ‘nooit meer honger’ ontwikkelde hij 
een ‘nieuwe landbouwpolitiek’: kleine familieboerderijen 
zouden moeten verdwijnen door schaalvergroting en boe-
ren zouden een gegarandeerde minimumprijs voor hun 
producten moeten krijgen. Nadat hij in 1958 commissaris 
voor het landbouwbeleid in Brussel was geworden werd 
dit plan verder uitgebouwd tot het ‘Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid’. De nieuwe landbouwpolitiek was er op 
gericht om de voedselvoorziening en het inkomen van de 
agrarische bevolking zeker te stellen.
Nederland telde in de jaren vijftig bijna 180.000 bedrijven 
met melkvee; een doorsnee-melkveehouderij bezat des-
tijds vaak minder dan tien dieren.
Maar paard en wagen maakten plaats voor de tractor en de 
melkmachine verving het handmatig melken. Bedrijven die 
gebruik maakten van ruilverkaveling konden nu groeien. 
Ze hadden steeds meer ruimte voor rundvee, zowel op het 
land als in de zojuist geïntroduceerde ligboxenstal. Kleine 
boeren die de schaalvergrotiing en mechanische voor-
uitgang niet konden bijbenen, kregen subsidie om uit te  
treden.

Overschotten
In de jaren zestig en zeventig zette de schaalvergroting op 
het Nederlandse platteland door. Bedrijven werden groter, 
koeien produceerden meer melk en de zuivelexport naar 
omringende landen nam toe. Omdat melkveehouders, ge-
steund door het Europese beleid, altijd konden rekenen 
op een relatief hoge prijs voor hun melk, bleven ze produ-
ceren. Zelfs als er geen afzetmogelijkheden meer waren.
Gevolg was een groeiende melkplas en boterberg. Brussel 
kocht de overschotten op grote schaal op, maar dat was 
natuurlijk een onhoudbare situatie.

Als oplossing van dit probleem werd in 1984 een systeem 
van melkquota ingevoerd. Elke melkveehouder kreeg op 
grond van productiecijfers uit het verleden een hoeveel-
heid melk per jaar toebedeeld. Als hij daar overheen ging 
moest hij een boete, de zogenoemde superheffing, betalen.
De maatregel had effect: de druk op de Europese begroting 
verdween, de productie en de melkprijs stabiliseerden.
Boeren konden alleen maar uitbreiden als ze productie-
rechten van een collega kochten. Hierdoor werden melk-
quota in Nederland schaars en steeg de prijs. Voor kleine 
bedrijven met minimale marges werd het daardoor finan-
cieel aantrekkelijker om te stoppen en hun melkquota te 
verkopen. Dit leidde volgens de landbouwtelling van het 
CBS in de jaren tachtig en negentig bijna tot een halvering 
van het aantal melkveebedrijven in Nederland. Tegelijker-
tijd lukte het de overgebleven boeren om steeds intensie-
ver en effectiever te produceren.
De groeiende wereldbevolking en opkomende economie-
en als China, India en Rusland deden de vraag naar zuivel 
structureel stijgen.

Melkquota na 31 jaar afgeschaft
Het Europese landbouwbeleid heeft decennia lang ge-
zorgd voor een stabiele melkprijs voor de veehouders van 
circa 30 eurocent per kg, maar de Europese melkprijs bleef 
door subsidie op de uitvoer (exportrestitutie) boven het 
niveau van de wereldmarkt.
De belangrijkste krachten achter afschaffing van de melk-
quotering waren internationale druk op de Europese Unie 
om deze marktverstorende maatregelingen af te bouwen 
en afnemende steun binnen Europa voor het landbouw-
budget. In 2007 werden de exportsubsidies afgeschaft en 
de markt voor melk- en zuivelproducten werd een inter-
nationale markt. De Europese Commissie besloot in 2008 
definitief om in 2015 het melkquotum af te schaffen. 
Door de afschaffing van de exportsubsidies namen de 
prijsschommelingen toe, maar desondanks bleven melk-
veehouders goede melkprijzen ontvangen. Toen de melk-
prijs begin 2014 een ongekende hoogte bereikte van 50 
cent per kilo, keken Nederlandse melkveehouders reik-
halzend uit naar het loslaten van het quotum. In voorbe-
reiding op het afschaffen van de melkquotering per 1 april 
2015 werd in opdracht van het ministerie van Infrastruc-
tuur & Milieu en het ministerie van Economische Zaken 
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een tweetal studies uitgevoerd door het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) en het Landbouw Economisch 
Instituut (LEI). Beide instituten kwamen tot de conclusie 
dat de melkproductie in Nederland tot 2020 met circa 20% 
t.o.v. 2011 zou kunnen stijgen.
Nu konden de boeren echt gaan ondernemen. Hen waren 
immers gouden bergen beloofd, dachten ze. 1 april 2015 zou 
‘bevrijdingsdag’ worden. De melkproductie nam inderdaad 
fors toe. Maar …. een koe produceert niet alleen melk.

Mestoverschot
Dat de intensiverende veehouderij minder gewenste ge-
volgen had voor het milieu werd al in de zestiger jaren 
duidelijk. In juni 1971 bracht de Club van Rome hun eer-
ste rapport uit over de milieuschade die het moderne le-
ven aanrichtte. Ook Sicco Mansholt zag in dat men een 
andere weg moest inslaan en riep Europa -vergeefs- op 
om het roer om te gooien.
Om de berg mest te beheersen werd in 1984, hetzelfde jaar 
als het invoeren van de melkquota, de ‘Interim-wet beper-
king varkens- en pluimveehouderijen’ vastgesteld. Deze 
wet wilde het gebruik van dierlijke mest reguleren.
In 1998 werd deze wet vervangen door het ‘Mineralen 
Aangifte Systeem’ (MINAS). Deze wet hield, behalve met 
dierlijke mest, ook rekening met het gebruik van kunst-
mest en andere meststoffen. Deze regelgeving, die werd 
gecontroleerd door het Ministerie van Landbouw, Na-
tuurbeheer en Visserij, moest ervoor zorgen dat de totale 
verliezen van de mineralen, stikstof en fosfaat naar de bo-
dem minimaal bleven. 
 In 2000 werd door de Europese 

ministers van Landbouw be-
sloten het zuivelbeleid te her-
vormen. De noodzaak om in 
WTO-verband (Wereld Han-
dels Organisatie) tot een nieuw 
landbouwakkoord te komen 
speelde daarbij duidelijk een 
rol. 
In 2006 werd de MINAS ver-
vangen door een nieuwe re-
geling die gebruiksnormen 
en voorschriften bevatte 
voor de manier waarop mest 
moest worden toegepast.

Derogatie en fosfaatplafond
De Nitraatrichtlijn van de EU is een richtlijn die het ge-
bruik van stikstof in de landbouw reguleert om waterver-
vuiling van oppervlaktewater en grondwater te voorko-
men. De Nitraatrichtlijn bevat normen voor het gebruik 
van dierlijke mest en stikstofkunstmest. De hoeveelheid 
stikstof die op het land gebracht mag worden is afhan-
kelijk van welke teelt wordt toegepast. Voor alle teelten 
geldt echter een maximum van 170 kg stikstof per hectare 
uit dierlijke mest, tenzij de lidstaat hiervoor een uitzon-
dering (derogatie) heeft gekregen. Dit is met Nederland 
(en nog een paar andere landen) het geval. Die uitzonde-
ring wordt toegekend voor het gebruik van dierlijke mest. 
Deze derogatie wordt in de praktijk alleen gegeven voor 
grasland in de melkveehouderij. Aan het verkrijgen en 
behouden van derogatie is echter een harde voorwaarde 
verbonden. De mestproductie mag niet boven het fosfaat-
plafond komen – fosfaat is net als stikstof een bestanddeel 
van mest; teveel fosfaat is net als teveel stikstof slecht voor 
het milieu. Het fosfaatplafond is de maximaal toegestane-
fosfaatproductie van de veestapel in Nederland. Het fos-
faatplafond is gelijk gesteld aan de fosfaatproductie van 
de Nederlandse veestapel in 2002, om precies te zijn: 172,9 
miljoen kilogram.

Van regelgeving naar regelgeving
Na een jarenlange daling van de fosfaatproductie door 
bijv. veevoer toe te dienen met een lager fosfaatgehalte, 
laten de cijfers zien dat deze vanaf 2014 weer toenam. Tot 
1 april 2015 werd de Nederlandse melksector nog in be-
dwang gehouden door de melkquota. Daarna groeide de 
melkproductie, maar tegelijk ook de uitstoot van schade-
lijke meststoffen. Regelingen van de toenmalige staatsse-
cretaris Sharon Dijksma om dit tegen te gaan werkten on-
voldoende. Het eerste plan van de huidige staatssecretaris 
Van Dam om de groei te beperken werd afgekeurd door 
de Europese Commissie. Dat plan behelsde verhandelbare 
fosfaatrechten. Voor iedere koe die een boer op 2 juli 2015 
bezat kreeg hij fosfaatrechten. De hoeveelheid fosfaatrech-
ten wordt bepaald door het aantal koeien te vermenig-
vuldigen met de veronderstelde (forfaitaire) fosfaatnorm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor melkkoeien is die fosfaatnorm afhankelijk van de ge-
middelde melkproductie per melkkoe in heel 2015 op een 
bedrijf. Weliswaar na aftrek van tussen de 8 en 10%. De 
onduidelijkheid over hoe dat in de realiteit zou uitpakken 
veroorzaakte grote onzekerheid bij de boerenbedrijven. 
Het plan werd door de bezwaren uit Brussel echter een 
jaar uitgesteld en zal pas van kracht worden op 1 januari 
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2018. Maar ondertussen moet Nederland wel zorgen dat 
in 2017 de hoeveelheid fosfaat onder het plafond komt. 
Anders lopen we een groot risico dat Brussel de derogatie 
intrekt en dan is de Nederlandse veehouderij nog veel ver-
der van huis, want zou die nog verder ingekrompen moe-
ten worden. Om de derogatie voor nitraat te behouden, 
moet de hoeveelheid fosfaat dus naar beneden. 
Daarom heeft Van Dam een ministeriële regeling inge-
voerd die de fosfaatproductie al in 2017 aanzienlijk moet 
inperken, het fosfaatreductieplan. Doel is om weer onder 
het fosfaatproductieplafond te komen, zodat de derogatie 
behouden blijft. De regeling heeft dus hetzelfde doel als de 
wet, die vanaf 2018 komt, maar is een tijdelijke ‘noodmaat-
regel’, die snel kon worden ingevoerd, zonder de goedkeu-
ringsprocedures in de Tweede en Eerste Kamer. De Tweede 
Kamer steunt dit beleid overigens wel in meerderheid.

Krimp of bedrijfsbeëindiging
Om dat doel te bereiken moet de sector in 2017 dus flink 
krimpen om de fosfaatuitstoot weer op een acceptabel ni-
veau te krijgen. Deze regeling is op 1 maart j.l van kracht 
geworden. Alle melkveebedrijven moeten een percentage 
van hun vee afstoten. Boeren die vrijwillig willen stoppen 
kunnen hun vee laten slachten en ontvangen een vergoe-
ding per koe van de overheid. Melkveebedrijven die geen 
gebruik maken van de derogatie, zoals (de meeste) biolo-
gische melkveebedrijven, en volledig grondgebonden be-
drijven vallen ook onder deze regeling. Grondgebonden 
boeren hebben genoeg land voor hun vee en hun mest en 
dragen dus niet bij aan het mestoverschot en het overschrij-
den van het fosfaatplafond. Maar zij zouden kunnen heb-
ben bijgedragen aan de overschrijding van het fosfaatpla-
fond als gevolg van groei van het bedrijf, is de redenering. 
Zowel bij bedrijven die krimpen als bij bedrijfsbeëindiging 
zullen de ‘overcomplete’ dieren worden geslacht. Bedrijven 
die oude, zeldzame runderrassen hebben, zoals Lakenvel-
ders of blaarkoppen, hoeven geen dieren verplicht naar de 
slager te brengen. Omdat het een versnelde beëindiging of 
krimp van het bedrijf betreft, zullen naar verwachting ook 
drachtige dieren worden geslacht. Een motie om het slach-
ten van drachtige runderen te voorkomen in december 2015 
is door de Tweede Kamer niet aangenomen.
Het zal niet verbazen dat deze maatregel het nodige verzet 
oplevert. 

In de eerste maanden van 2017 is de 
fosfaatproductie inderdaad gedaald. 
Het spant er om of de sector er in zal 
slagen om eind 2017 onder de fosfaat-
norm te komen. 
Inmiddels is een aantal boeren naar de rechter gestapt om 
onder de regeling uit te komen. De rechter heeft hen in 
eerste instantie gelijk gegeven, maar de overheid gaat in 
hoger beroep. De buitengewoon ingewikkelde regelingen 
en de juridische procedures veroorzaken grote onzekerheid. 
 

En dit is de reactie van de boeren

Er ontbrak een plan
Over één ding zijn ze het allevier eens: er had eerst een 
goed uitgewerkt plan moeten zijn voordat de melkquota 
werden opgeheven. Dat had een heleboel onzekerheid 
voorkomen. Niemand nam beslissingen, zegt Henno. De 
politiek keek naar de LTO (Land- en Tuinbouw Organisa-
tie), maar de leden daarvan waren verdeeld. En de LTO 
keek naar de NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie). Uit-
eindelijk kwam de NZO met het idee van een fosfaatre-
ductieplan. 
Ook Henk heeft het nodige aan te merken op de sector. 
Met de sector doelt hij niet alleen op de overkoepelende 
organisaties, maar ook op de toeleveringsbedrijven van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen, de melkfabrieken 
en de banken. Ze hebben wel overlegd over een manier 
om het aan te pakken, zegt hij, maar ze kwamen er niet 
uit, want de financiële belangen waren (en zijn) te groot. 
FrieslandCampina, bijvoorbeeld, breidde zijn melkfabrie-
ken uit, en de Rabo investeerde vanaf 2007 enorm in de 
veehouderij. 
Als het aan Gijsbert had gelegen waren de melkquota 
niet opgeheven. Er is nooit een goed plan geweest waar 
de boeren houvast aan hadden. Dat het zo uit de hand is 
gelopen komt, zegt hij, omdat het aantal dieren en de hoe-
veelheid grond niet aan elkaar waren gekoppeld. 
Ook Tom denkt dat het eigenlijk beter zou zijn geweest 
als de superheffing niet was afgeschaft. Dan zouden die 
beperkende maatregelen van nu niet nodig zijn geweest.

Doorgaan
Wat doe je als boer wanneer je een goede toekomst wordt 
voorgehouden maar dan wel zonder dat de regels duide-
lijk zijn? Je gaat dan door met waar je al mee bezig bent. 
Op Anna’s Hoeve waren ze al in 2007 begonnen met het 
maken van meikaas en yoghurt en Henno ging daar ge-
woon mee door. Hij geloofde die gouden bergen niet, dat 
verhaal klonk te mooi om waar te zijn, en dus besloot hij 
niet uit te breiden. Bovendien zijn er grenzen aan de groei, 
zegt hij, wat duidelijk wordt als je naar de varkenssector 
kijkt. Groei geeft bovendien extra kostenposten, zoals 
door de aankoop van voer en de afvoer van mest. De fi-
nanciële marge wordt zo ook kleiner. 
Tom breidde wel uit. Maar dat was hij al van plan. In 2011 
bouwde hij een moderne loopstal met twee melkrobots, 
die in de plaats kwam van de oude stal die aan vervan-
ging toe was. Hij had berekend dat hij ongeveer 135 koei-
en moest hebben om voldoende inkomen te genereren. 

Met verdriet hebben we kennisgenomen

van de slacht van 

Zij is een onschuldig

slachtoffer van

het falende mestbeleid

van de overheid

Rikkie 65
* 8 januari 2013 - † 29 maart 2017
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En zijn mest kan hij makkelijk kwijt, zegt hij, want in de 
omgeving van Weesp kan hij genoeg land pachten. Gijs-
bert was al sinds hij het bedrijf overnam van zijn vader 
hard aan het werk om zijn bedrijf op te bouwen. De oude 
grupstal voldeed niet meer en hij bouwde een nieuwe mo-
derne stal voor zijn dieren. 
En Henk, die een biologisch, volledig grondgebonden be-
drijf heeft, heeft genoeg land in beheer, dus ook hij kon 
zijn veestapel vergroten.

2 juli 2015
De peildatum, die bepalend is voor het aantal fosfaatrech-
ten, was niet tevoren bekend. Plotseling werden boeren 
geconfronteerd met een maatregel waarop ze niet van te-
voren hadden kunnen inspelen. Veel boeren zijn in meer 
of mindere mate daardoor getroffen. Tom had op de peil-
datum 139 GVE’s (GrootVeeEenheden), maar nu zes koei-
en meer. Dat betekent dat deze zes weg moeten.
Gijsbert had vlak voor de peildatum een virusziekte onder 
zijn vee, waardoor er 18 doodgingen. Het plan was om 
geleidelijk aan de veestapel weer op te bouwen. De peil-
datum kwam ook voor hem volledig uit de lucht vallen, 
maar is bindend, dus de tien koeien die in de tussentijd er 
weer bij waren gekomen moeten afgevoerd worden. Nu is 
hij weer terug bij af, zegt hij. 
Henk had op de peildatum weinig vrouwelijk vee en twee 
keer zoveel ossen. Dat kleine aantal vrouwelijke runde-
ren is nu de maatstaf voor wat zijn bedrijf aan vee mag 
hebben. Op dit moment heeft hij weer veel vrouwelijke 
runderen en weinig ossen, dus dat aantal moet worden te-
ruggebracht tot het aantal vrouwelijke runderen van 2015. 
Het gevolg is dat Henk dit jaar 50 koeien naar de slacht 
moet brengen. Er loopt wel een juridische procedure maar 
er is nog geen uitspraak.

Hoe nu verder?
Henk ziet op dit moment de toekomst niet echt rooskleu-
rig in. Het blijft een politiek verhaal, zegt hij. Zolang de 
financiële belangen van de toeleveringsbedrijven en hun 
invloed op de politiek zo groot blijven is een ombuiging 
van het beleid bijna onmogelijk. Maar hij gaat door met 
de door hem ingeslagen weg en hij blijft zoeken naar de 

Ooievaarspaal bewoond!
Enkele jaren geleden mocht Spaar het Gein een vrijwil-
ligersprijs ontvangen met daaraan gekoppeld een geld- 
bedrag. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dit aan te 
wenden voor een picknick bank ergens aan de oevers van 
het Gein maar het bleek lastig een geschikte plek te vinden.

Rien Leemans heeft toen het idee geopperd om een nieu-
we ooivaarspaal te laten plaatsen op de plek waar er ooit 
een gestaan heeft, bij de batterijen aan Gein Noord.
Omdat deze gronden van Natuurmonumenten zijn moest 
aan hen toestemming worden gevraagd maar het idee 
werd enthousiast ontvangen. Samen met Natuurmonu-
menten, en Jan Beekman als deskundige, werd eind janu-
ari van dit jaar de locatie vastgelegd.

© Jan Beekman

balans in zijn bedrijf.
Tom is minder somber over de toekomst. Hij denkt dat de 
bedrijfsvoering zoals die nu is zal blijven bestaan. Boeren 
zullen, zegt hij, blijven proberen uit te breiden om hun in-
komen veilig te stellen. Hij vindt dat een logische zaak. 
Bovendien zal er door automatisering en technologie veel 
meer geproduceerd kunnen worden door één persoon. Hij 
is over het algemeen tevreden met de tot dusver genomen 
maatregelen. Naar zijn mening is er nu een evenwicht ge-
komen in Nederland. 
Henno zou wel weer meer diversiteit terug willen hebben 
bij de boerenbedrijven. Door de huidige regelgeving wor-
den de bedrijven steeds uniformer. Hij begrijpt dat er re-
gels moesten worden opgesteld. Maar voordien had elke 
boer meer vrijheid. De een maaide vroeg, de ander later. 
Mest uitrijden deed ieder op zijn manier en in zijn eigen 
gekozen tijd. Dat zorgde voor meer natuurlijke variatie op 
het land. Kijkend naar de toekomst denkt Henno dat het 
tij gekeerd zou kunnen worden als boeren minder afhan-
kelijk zouden zijn van het produceren van voedsel, en er 
meer diversiteit terug zou komen door het spreiden van 
hun activiteiten om een inkomen te genereren. Verande-
ringen bieden altijd ook kansen, vindt hij. Maar hoe dan 
ook moet er een nieuwe balans gevonden worden. 
Door de gevolgen van de ziekte die zijn veestapel heeft 
getroffen is Gijsbert op dit moment onzeker over de toe-
komst. Hij heeft een beroep gedaan op de knelgevallenre-
geling, maar heeft daar nog geen uitspraak over gekregen. 
Wat Gijsbert en zijn vrouw Femke steekt, is het gebrek aan 
waardering van het publiek en het gemak waarmee boe-
ren en hun bedrijf als probleem worden gezien in de pers. 
Dat heeft invloed op de publieke opinie. Grotere, moderne 
stallen worden afgeschilderd als ‘mega-stallen’, terwijl, 
zegt Femke, de koeien meer ruimte, meer lucht en licht 
krijgen dan in de ouderwetse grupstallen. 

Vier boeren, vier verschillende visies op de ingrepen door 
de overheid op hun bedrijfsvoering als melkveehouder. 
Maar desondanks blijven ze er voor gaan. Daar kun je toch 
alleen maar bewondering en waardering voor hebben?

GW
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Daarna werd een gespecialiseerd bedrijf in de arm geno-
men voor het leveren en plaatsen. Dit bedrijf heeft een 
ruime ervaring op dit gebied en al veel voor Natuurmonu-
menten gewerkt. Zij konden al snel aan de slag zodat be-
gin februari de paal al kon worden geplaatst. Om de kans 
op bewoning zo groot mogelijk te maken is een comfor-
tabel prefab nest gefabriceerd waarop zelfs uitwerpselen 
zijn gesimuleerd omdat de ooievaars dat zouden aanzien 
voor eerdere bewoning.
Dit nest werd bovenop een paal gemonteerd met een leng-
te van 10 meter boven maaiveld. Schoorpalen zorgen voor 
stabiliteit maar bovendien staat de paal een kleine 2 meter 
in de grond geboord. 

En toen was het afwachten geblazen… maar niet voor 
lang! Tegen eind maart streek een ooievaarspaar neer op 
de paal. Het was nog even spannend of zij inderdaad ook 
zouden gaan broeden maar ergens in april werden de ei-
eren gelegd en sindsdien zit het vrouwtje te broeden. Jan 
Beekman, ecoloog, kan er meer over vertellen.

Eric de Leeuw

De meeste ooievaars overwinteren in Afrika en Zuid-
Europa, maar een klein deel van de Nederlandse vogels 
neemt niet de moeite om die reis te maken en blijft (zeker 
in zachte winters) gewoon hier. Regelmatig zie je ooievaars 
in het Gein, soms zelfs groepen tot wel 8 stuks. Het lag dan 
ook voor de hand dat Spaar het Gein een nieuw ooievaars-
nest liet plaatsen op de Batterijen aan Gein Noord. Vroeger 
stond er in het weiland ernaast (van boer Henk de Bruin) 
ook al een nestpaal, maar die werd nooit gebruikt door 
ooievaars, waarschijnlijk omdat het nest slechts bestond 
uit een ongeprepareerd metalen frame zonder takken. Dat 
vinden ooievaars toch minder aantrekkelijk. 

Persoonlijk vind ik dat deze historische locatie van het 
nieuwe nest op een oude kanonnen batterij aan Gein 
Noord landschappelijk heel fraai is, met de aarden wal-

len met schapen en lammeren, de oude meidoorn en de 
enorme wilg. En dan aan de overkant van het Gein die 
prachtige Delphine molen. De Batterijen maakten onder-
deel uit van de Posten van Krayenhoff. Rond 1810 werd 
dit verdedigingswerk aangelegd als voorloper van de 
Stelling van Amsterdam om te voorkomen dat de Franse 
troepen via het Gein Amsterdam konden bereiken. Al met 
al een inspirerend plekkie.

Nadat de nieuwe nestpaal geplaatst was zag ik vanaf eind 
maart dikwijls een paartje ooievaars druk klepperend en 
ook parend op het nest, een heel mooi gezicht. Het kleppe-
ren is een manier van communiceren, wat ooievaars doen 
bij wijze van begroeting of balts/triomf en ook als waar-
schuwing richting indringers. Regelmatig sleepte het paar 
ook nestmateriaal aan, een veelbelovend teken. 

Eén van de ooievaars bleek een zwarte ring te dragen, met 
nummer 4E058, die ik kon aflezen met mijn telescoop. Uit 
het paringsgedrag werd ook duidelijk dat dit de man was. 
Na melding bij het Vogeltrekstation bleek dat hij nog erg 
jong was, want hij was pas in 2015 in Heemstede geringd, 
als nestjong. Dat ringen van vogels levert buitengewoon 
interessante informatie op, van grote waarde voor de we-
tenschap en vooral om vogels goed te kunnen beschermen. 
Een ooievaar die al zo jong begint met broeden is vrij zeld-
zaam, meestal beginnen ze pas als ze 3-5 jaar oud zijn. Mis-
schien heeft de nieuwe nestpaal geholpen om een plekkie te 
vinden, want daar is nog steeds schaarste aan. De vrouw is 
niet geringd, dus over haar herkomst is niks bekend.

Rond 14 april bereikte de intensiteit van paren en kleppe-
ren een hoogtepunt en zag ik hoe het vrouwtje op het nest 
ging liggen terwijl manlief haar probeerde te stimuleren 
tot broeden door bovenop haar te gaan staan. Daarna bleef 
ze zitten. Alles wees erop dat er eieren waren! Het is zó 
leuk om goed naar het gedrag van deze mooie vogels te 
kijken, echt een aanrader om daar af en toe de tijd voor te 
nemen. Je leert er ontzettend veel van…
 
Ooievaars leggen doorgaans 3-5 eieren, bij uitzondering 
tot zelfs 7 stuks. De broedduur bedraagt ca. 32-34 dagen, 
waarbij man en vrouw elkaar afwisselen. Maar niet alle 
eieren komen uit en nat en koud voorjaars weer kan een 
forse tol eisen onder de nog kleine jongen. Gemiddeld ko-
men er per succesvol paar maar twee jongen groot.

Als de jongen er eenmaal geboren zijn, moeten ze gevoerd 
worden door de ouders. Voor pa en ma begint een drukke 
tijd van voedsel zoeken, zeker als de hongerige jongen een 
groeispurt doormaken. Het duurt ongeveer zeven weken 
voordat de jongen kunnen vliegen. Tot die tijd brengen de 
ouders het voedsel aan op het nest. Dat bestaat voorname-
lijk uit kleine kevertjes, emelten, engerlingen, sprinkha-
nen, slakken en wormen, en je ziet de ooievaars eindeloos 
door de wei stappen en met hun lange snavelpunt kleine 
prooien oppakken en inslikken. Het zo verzamelde voed-
sel worden op het nest weer uitgebraakt en aan de kuikens 
gevoerd. Naarmate de jongen groter worden brengen de 
ouders ook wat grotere prooien aan zoals muizen, mol-
len en zelfs rivierkreeften. Kikkers zijn vaak te snel, maar 

De paring
@ Jan Beekman
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jonge kikkertjes in het grasland zijn een makkelijke prooi. 
Ooievaars zijn qua voedselkeuze echte opportunisten en 
incidenteel pakken ze ook wel eens een rat, een jonge vo-
gel of brengen ze een dode haas naar het nest. Ook slacht-
offers van maaimachines worden vakkundig opgeruimd.
Het is echter een hardnekkige fabel dat ooievaars gevaar-
lijke rovers zouden zijn die de weidevogels uitroeien. Alle 
dieetstudies laten zien dat dat onzin is en we weten na-
tuurlijk heel goed dat onze weidevogels gedecimeerd zijn 
door de intensieve landbouw (ontwatering, overbemes-
ting en steeds vroegere maaidata). Zeker speelt ook preda-
tie een rol, maar om ooievaars daarvoor verantwoordelijk 
te houden is ongefundeerde praat.

Ik had uit mijn gedragswaarnemingen berekend dat de ei-
eren rond 18 mei moesten uitkomen en jawel hoor, vanaf 
die tijd zag ik aan het gedrag van de ouders dat er iets 
veranderd was. Waar ik eerder vaak twee ouders op het 
nest zag en er steevast eentje zat te broeden, was er nu 
steeds nog maar een ouder aanwezig die ook regelmatig 
op het nest stond en heel voorzichtig met de snavelpunt in 
de nestkom duwde. Maar de jongen zijn de eerste weken 
nog erg klein en je kunt ze dan niet goed zien. Ondanks 
heel wat uurtjes observeren heb ik in de eerste twee weken 
slechts incidenteel een klein donzig koppie gezien met een 
koddig klein zwart snaveltje. Grappig was dat dat kleine 
wezentje al klepperde naar z’n moeder, koppie achterover 
en herrie maken maar. Of er nog meer jongen in het nest 
zitten moeten we afwachten, waarschijnlijk wordt dat 
over 1-2 weken duidelijk. Dan zal ook bepaald worden 
wanneer het kroost geringd kan worden. 

Jonge ooievaars zijn ongeveer 9 weken oud als ze vlieg-
vlug zijn. Dan verlaten ze het nest om samen met hun  
ouders te gaan foerageren in de weilanden. Ze keren ech-
ter nog regelmatig terug op het nest om er te overnachten. 
We kunnen dus nog wel even van ze genieten. 

In augustus vertrekken de jongen dan richting overwin-
teringsgebieden. Ze moeten zelf de weg vinden, want de 
ouders gaan pas een maand later op reis. Een risicovolle 
onderneming voor de jongen! En wij moeten dus maar 
duimen dat het ze goed gaat en dat ze gezond terugke-
ren. Of ze dan ook in het Gein terug komen broeden is de 
vraag, ooievaars vestigen zich makkelijk in andere regio’s 
van ons land, zo blijkt uit het ringonderzoek.

Het ooievaarsnest op de Batterijen aan het Gein is niet 
het enige nest in Abcoude. Er zijn eveneens nesten aan de 
Oude Dijk (bij een particulier) en langs de Gaasperzoom 
(Groengebied Amstelland), overigens ook allebei bezet 
door een ooievaarspaar. Abcoude heeft inmiddels dus 
minstens drie ooievaarsnesten en als iemand er nog meer 
weet dan hoor ik het graag. Ook over de belevenissen van 
die ooievaarsparen is veel interessants te melden, zoals her-
komst en leeftijd aan de hand van ringen, concurrentie met 
andere paren om het nest, partnerwissel, tweede broedsels 
etc., maar dat zal ik bewaren voor een andere keer. 

Jan Beekman

© Ger van Schaik
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Januari – Het bestuur besloot van de geldprijs die de vereniging van de gemeente ontving als “vrijwilligers-
organisatie van het jaar 2013” een ooievaarspaal aan te schaffen. En met succes, want met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid is de paal (geplaatst op de batterij aan Gein Noord) niet alleen bewoond, maar 
is er inmiddels ook al (tenminste) een jong gesignaleerd. Elders in de Nieuwsbrief (en op de website) leest u 
hier meer over.

Januari-april – Eind januari en medio april bezocht het bestuur een voorlichtingsavond over de nieuwe brug 
over het Gein bij Driemond. Bij navraag bij de aannemer BAM bleek dat er – conform onze wens - nog steeds 
geen auto-richtingborden voor Abcoude zullen komen. Het beetje groen dat oorspronkelijk stond ingetekend 
is verdwenen, het wordt een kale boel. In april werd informatie over de planning gedeeld. Informatie is te 
vinden op spaarhetgein.nl en op de website van de provincie Noord-Holland.

Mei – Op 29 maart heeft de provincie Utrecht aan een landelijk opererende onderneming (HeliFlight Holland 
BV) toestemming verleend om een locatie aan het Gein te gebruiken als opstijg- en landingslocatie voor pret-
vluchten met een helikopter. Het gaat in deze ontheffing om 50 vluchten verspreid over 12 dagen per jaar. 
Spaar het Gein vindt het onbegrijpelijk dat de provincie die toestemming heeft gegeven en heeft daartegen op 
5 mei een bezwaarschrift ingediend. Het plezier van enkelen weegt niet op tegen de last die bewoners, recre-
anten en vogels daarvan ondervinden. Op 8 juni vond de hoorzitting plaats in het provinciehuis. De beslissing 
op bezwaar zal nog even op zich laten wachten.

Mei – Spaar het Gein heeft het College van burgemeester en wethouders in een brief van 5 mei gevraagd om 
een breder onderzoek naar oplossingen voor de verkeersproblematiek in de Stationsstraat. Onlangs heeft 
de gemeente veel bewoners uit andere straten in Abcoude verrast met een brief waarin onderzoek naar de 
mogelijkheden van een autobrug over het Gein bij het Rien Nouwen Aquaduct werd aangekondigd. Deze 
optie was eerder tijdens een bijeenkomst van Stationsstraatbewoners genoemd als beste optie van een aantal 
alternatieven. Met een brug kan een andere verkeerscirculatie worden georganiseerd. Een brugoplossing heeft 
natuurlijk gevolgen voor een groter gebied dan alleen de Stationsstraat. Spaar het Gein heeft geen voor- of 
afkeur over een dergelijke optie uitgesproken, maar heeft de gemeente verzocht om een bredere omgeving bij 
een onderzoek te betrekken en daarbij ook andere oplossingen (en de gevolgen daarvan) te betrekken. Alleen 
dan kan breed draagvlak worden gecreëerd voor een besluit.

Rien Leemans

Wat heeft het bestuur gedaan 

Afbraak van de brug
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In het Museo del Prado in Madrid kan het gebeu-
ren dat de argeloze bezoeker plotseling oog in oog 
staat met een wel heel Hollands uitziend landschap. 
En nog verrassender is het te lezen dat de titel 
luidt: “Cercanìas de Abcoude”. “Cercanìas” bete-
kent “nabijgelegen” of “in de omgeving van”. Dan 
blijkt er ook ander werk, geschilderd in Abcoude, 
in bezit te zijn van het Prado: twee werken met de 
titel “Lagunas (Abcoude)”. Lagunas zijn in dit geval 
moerasachtige, waterrijke inhammen in een rietoe-
ver, al of niet met knotwilgen.
De naam van de schilder, Carlos de Haes, doet een 
Noord-Europese afkomst vermoeden, en inderdaad, 
de familie de Haes was een koopmansgeslacht uit 
Eindhoven. Maar Carlos (Charles) werd in 1826 niet 
in Eindhoven geboren, maar in Brussel, waar zijn 
vader koopman en commissionair in effecten was. 
Toen Carlos tien jaar was verhuisde het gezin naar 
Màlaga, waar zijn vader de leiding kreeg over een 
handelshuis.
Al vroeg blijkt dat Carlos meer talent heeft voor 
tekenen en schilderen dan voor de handel, en hij 
gaat in de leer bij de portret- en miniatuurschilder 
Luis de la Cruz y Rios. In 1850, Carlos is dan 24 jaar, 
gaat hij terug naar Brussel om verder te studeren bij 
de landschapsschilder Joseph Quinaux.
Het is in die periode dat het pleinairschilderen (land-
schapsschilderen in de buitenlucht) in zwang begint 
te komen en Carlos ontwikkelt zich tot een opval-
lend getalenteerde landschapsschilder die diverse 
prijzen wint in de diverse salons en tentoonstellin-
gen waarvoor hij werk instuurt. 
Het is niet bewezen, maar wel zeer waarschijnlijk, 
dat Carlos in Brussel kennis maakt met Willem Roe-
lofs, die zich ook in Brussel gevestigd had. Roelofs 
was een voorloper van de Haagse School, een groep 
schilders die zich in hun werk concentreerden op 
sfeer en lichtval in de natuur. Roelofs zal waarschijn-
lijk Carlos meegenomen hebben naar favoriete plek-

Carlos de Haes en het Hollandse 
landschap

ken in Nederland, waaronder Abcoude, Vreeland en 
Kortenhoef. Men denkt dat Paul Gabriël, die zich in 
Brussel had gevestigd, ook van de partij was.
Carlos, die eerst van plan was in Brussel te blijven, 
gaat terug naar Spanje waar hij de leerstoel voor 
landschapsschilderkunst aan de Escuela de Bellas 
Artes de San Fernando krijgt. 
In Spanje was nauwelijks iets doorgedrongen van 
de grote stijlveranderingen in andere Europese 
landen. Landschappen waren geen onderwerp op 
zich, maar slechts een noodzakelijk onderdeel van 
historiestukken, en als zodanig minderwaardig. De 
grote verdienste van Carlos de Haes is dat nu ook 
in Spanje landschappen serieus worden genomen en 
men de grote schoonheid ervan gaat inzien. Hij wint 
ook in Spanje vele prijzenen en zijn invloed op de 
bestaande schilderkunst in Spanje is onomstreden.
Tijdens de zomermaanden maakt hij vele reizen, 
vaak vergezeld door leerlingen. Hij keert vele malen 
terug naar het noorden, en weet op een prachtige, 
mysterieuze manier het Hollandse landschap te 
vangen, zo anders dan het zonovergoten landschap 
in Spanje. Hier is de verwantschap met de Haagse 
School duidelijk zichtbaar. 
Zijn werk wordt geëxposeerd op tentoonstellin-
gen door heel Europa. Het schilderij “ Cercanìas de 
Abcoude” krijgt een ereplaats op de tentoonstelling 
in 1882 te Wenen.
Naarmate Carlos ouder wordt trekt hij meer en meer 
naar de landschappen van zijn jeugd, maar moet 
dan vanwege een slechter wordende gezondheid 
het reizen en daarna ook het schilderen staken. Hij 
overlijdt in 1898 te Madrid. 
Zijn schilderijen zijn verspreid over vele musea in 
Spanje, maar de grootste collectie is in het bezit van 
het Museo del Prado. 

GW

‘Cercanias de Abcoude’ ‘Laguna’
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We liepen door de ‘natuur’, over slingerende weg-
getjes, langs greppels en sloten met scheefgegroeide 
knotwilgen, hier en daar een huis, een schuur, een 
woonboerderij die nog niet gefilmd was door een 
lifestyle programma. Verderop een oude boerde-
rij, overrompeld door een grote stal in camouflage 
kleuren. De koeien zijn uitgedanst en bereiden zich 
voor op de eerste nazaten. Een paar lammetjes heb-
ben zich teruggetrokken bij een geriefbosje; het is te 
warm en de toeristen laten zich op dit tijdstip nog 
niet zien. Maar er is meer aan de hand: we missen 
het gezang van vogels; sterker nog er is bijna geen 
vogel te zien, dus ook niet te horen. Het valt ons op 
dat we iets missen in dit landschap. Er is nauwelijks 
een insect te horen, te zien of te voelen. We klimmen 
over een hek en lopen het volle maar stille landschap 
in: bijna geen koe te zien. Niet als melkmaker, niet als 
fotomodel op de oer-Hollandse ansichtkaarten. Nou 
zijn wij stadsmensen en dan heb je ‘natuurlijk’ niet 
veel verstand (boerenverstand!) van deze bedrijfstak. 
Dus maar wat boekjes geraadpleegd en ons knipsel-
archief. Tot we op een boekje stuitten van Jantien 
de Boer, journalist en columnist bij de Leeuwarder 
Courant, over ‘Landschapspijn’, over de groeiende 
kloof tussen landbouwers en burgers, die het gesprek 
bemoeilijkt over de toekomst van het platteland. Jan-
tien de Boer hoopt dat door alle invalshoeken te laten 
zien er bruggen gebouwd kunnen worden. 

Over ‘LANDSCHAPSPIJN’, een boekje 
van Jantien de Boer

We willen onze boeren niet missen, geen dag. Toch 
verdwijnen er elke dag boerenbedrijven, sinds 2000 
een daling met 28% van de melkveehouders, naar 
17.000 in 2015 (CBS). De boeren voelen zich zo lang-
zamerhand een speelbal tussen politiek, bank, zui-
velgiganten en de publieke opinie. Zij krijgen vaak 
de ‘schuld’ in de schoenen geschoven voor het ver-
dwijnen van de ‘wilde weide’, de weide waarin de 
ecologische kringloop in evenwicht is qua grond-
kwaliteit, flora en fauna. Zij ervaren dit verwijt als 
onterecht. 

Ook in het Gein valt het op dat we weidevogels, 
zoals kievit, grutto, scholekster en tureluur niet of 
nauwelijks meer zien en horen. Dat hangt samen 
met een afname van insecten en wormen, hun voe-
dingsbronnen. En dat heeft weer te maken met de 
grondwaterstand en maaibeleid. Het doorbreken 
van al die samenhangende kringloopjes heeft grote 
gevolgen. 

Weilanden bieden nu vaak een groene, maar mono-
tone aanblik. Een landschap ‘uit een pakje’, met 
optimaal samengesteld raaigras. De landerijen zijn 
droger dan vroeger om de zware machines te kun-
nen dragen. Door de droge grond zijn wormen 
moeilijk te vinden aan de oppervlakte. Stokjes om de 
nesten in de wei te markeren moeten met een hamer 
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de grond ingedreven worden. Door vroeg maaien 
komen veel kuikens om. Vogelwachters stelden 
onlangs voor kievitseieren in de broedmachine uit 
te broeden om het aantal op te krikken! Soorten ver-
dwijnen, andere komen er voor in de plaats, zoals 
de ganzen. 

Grote stallen worden door het publiek veroordeeld, 
o.a. vanwege het binnen houden van de koeien, 
maar…..vroeger stonden de koeien 100 dagen per 
jaar met hun kop naar de muur tot de boer ze eten 
en water gaf. Nu kunnen ze in hun ruime stallen 
eten wanneer ze willen en vrij in en uit lopen. Het 
is dan ook zeer verheugend om dit voorjaar in het 
Gein veel koeien in de wei te zien. 

Nederlandse agrarische producten gaan de hele 
wereld over. Onze koeien die in 1992 nog 22,2 kilo 
melk per melkdag gaven, leverden in 2016 27,4 kilo. 
Topprestaties. Maar wel ten koste van de biodiver-
siteit. De consument beseft vaak niet welke hoge 
prijs we betalen voor de moderne productiewijze 
ten behoeve van een (te) lage prijs voor de melk. 
De melkveehouder profiteert daar uiteindelijk zelf 
maar weinig van. De melkindustrie en supermarkt-
en des te meer. 

Nederland kiest de grutto tot ‘nationale vogel’, maar 
we zijn als consument losgezongen van de verban-
den tussen boerenbedrijf en natuur. Toch hebben 
veel consumenten zich bereid verklaard om (10 cent) 
meer voor de melk te betalen bij een weidevogel-
vriendelijk beleid. Maar dat blijft een minderheid. 

Al met al zijn er veel partijen die boter op hun hoofd 
hebben, waaronder de melk verwerkende industrie, 
overheid en de politiek op zowel nationaal als Euro-
pees niveau. Er wordt onvoldoende sturing gegeven 
en er is te weinig continuïteit en duidelijkheid in het 
beleid. Er is te weinig kennis over de kwaliteit en de 
hoeveelheid producten die kunnen worden gepro-
duceerd. “De onwetendheid in Den Haag over con-
sequenties van het huidige beleid is verbluffend”, 
aldus Johan van de Gronden, oud-directeur van 
het Wereld Natuur Fonds. Hij heeft spijt: “Onder 
toeziend oog van de collectieve natuurbeweging 
is tweederde van ons land de afgelopen vijftig jaar 
(qua natuur) volledig uitgekleed. (….) Als je op het 
platteland rondloopt, denk je: Dit kan niet waar zijn. 
Wat is hier in godsnaam gebeurd?”  

Van de Gronden stond aan de wieg van een ‘biodi-
versiteitsmonitor’ voor de melkveehouderij, die de 
natuuropbrengst per bedrijf zichtbaar moet maken. 
Hij kijkt inmiddels kritisch naar de praktijk van dit 
initiatief van WNF, Rabobank en FrieslandCampina: 
schone schijn.

Agrariërs die biologisch willen produceren of dat 
reeds doen, staan vaak in de kou als de grote melk-
fabrieken weer niet de structurele verhoging van de 
melkprijs uitbetalen. Ook al heten sommige ‘coö-
peratieve bedrijven’ te zijn en beelden ze prachtige 
zwart/wit koeien af op hun melkpakken, ze gebrui-
ken ‘bio’ eerder als imago dan als echte kwaliteits-
aanduiding. Biologische boeren staan nota bene op 
een wachtlijst om de prijs te krijgen, waar ze recht 



op hebben. Ze ontvangen vooralsnog de ‘reguliere’ 
prijs. FrieslandCampina zegt: er is onvoldoende 
vraag! 

Hoe lossen we deze problemen op? Met bereidheid 
om ècht de schouders te zetten onder rigoureuze 
veranderingen. Elkaar met kwaaie koppen over en 
weer verwijten maken heeft geen enkele zin. Dat het 
mogelijk is, bewijzen de Bovenkerkerpolder en De 
Ronde Hoep , hier vlakbij, waar weer volop ture-
luurs, scholeksters en kieviten te vinden zijn, o.a. 
door een ander maaibeleid van de boeren. 

De consument heeft uiteindelijk de meeste invloed 
door verantwoord koopgedrag. We besteden relatief 
een laag percentage van ons inkomen aan voeding. 
De melkveehouderij ontbreekt het vaak niet aan 
goede wil. Het is een kwestie van overleven en niet 
nóg zwaarder belast worden met extra regelgeving. 
Maar net als de consument, heeft ook de agrariër een 
keuze te maken. 

Ook de overheid moet nu kiezen voor een duidelijk 
en ondersteunend beleid op de lange termijn. Geen 
subsidies die na korte tijd weer worden ingetrokken: 
huiswerk voor de nieuwe regering. Wanneer de melk- 
industrie en banken de boeren onder zware druk 
zetten, is het tijd tegenbeweging te organiseren. Er 
zijn al alternatieve coöperaties gevormd. 

Ik zou dit onderwerp graag op de actielijst van Spaar 
Het Gein zien.

Het boekje ‘Landschapspijn’ belicht alle  
kanten van de zaak en zet je aan het denken. 
Je leest het in een uurtje uit: ‘Landschapspijn’ – 
over de toekomst van ons platteland, Jantien 
de Boer. ISBN978 90 450 33907.

Arnold van de Klundert 
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In de drukke meiperiode is er flinke chaos ontstaan 
door de hoeveelheid vluchten vanaf of naar Schiphol. 
Schiphol verwelkomde in de eerste drie maanden 8.6% 
meer passagiers dan over dezelfde periode vorig jaar. 
En in de cijfers over het eerste kwartaal is de enorme 
drukte van de afgelopen weken nog niet verwerkt.

Schiphol heeft de ambitie om de grootste luchthaven 
van Europa te worden, volgens President-Directeur 
Jos Nijhuis. Helaas zal dat ten koste gaan van het 
milieu en een enorm toegenomen geluidshinder ver-
oorzaken voor omwonenden. 
“We vliegen nu meer over stilte gebieden” zegt 
Nijhuis en daar bedoelt hij Abcoude en de andere 
gemeentes mee die vóór zijn aantreden minder 
overlast van Schiphol hadden.

Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu, heeft Nijhuis al op het matje geroepen 
voor deze enorme toename van het aantal vliegbe-
wegingen, maar helaas mag hij gewoon doorgaan 
met de expansiedrift en de verdere aantasting van 
ons leefmilieu. Schiphol is nu al veel te groot voor 
het dicht bevolkte gebied waar het zich in bevindt. 

Onstuimige groei Schiphol leidt tot 
enorme overlast

Hopelijk gaat het nieuwe kabinet dat ook inzien en 
is economische groei niet het enige argument voor 
het aantal vluchten.

Nijhuis houdt vast aan de limiet van 500.000 vlieg-
bewegingen tot 2020 maar wat staat ons daarna te 
wachten?

Op basis van een verwachte groei van 1,5 tot 2 pro-
cent van 2020 tot 2030 houdt Nijhuis rekening met een 
toename tot 600.000 vliegbewegingen en verwacht hij 
tachtig tot negentig miljoen passagiers in 2030. 

“Die 600.000 is niet heilig, maar zal daar op basis van 
de verwachte groei omheen liggen.” aldus Nijhuis. 
Dat is dus 20% meer dan het huidige aantal vluch-
ten!!! Het aantal (nacht)vluchten zal aanzienlijk toe-
nemen en de overlast alleen maar groter worden. 
Om toch een tegengeluid te laten horen kun je je als 
bewoner registreren bij www.bezoekbas.nl (Bewo-
ners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) en hier je 
klacht(en) indienen. Hoewel het indienen van klach-
ten/meldingen niet direct tot positieve effecten zal 
leiden is het toch van belang om bij hinder per geval 
de klacht te melden om een realistisch klachtenover-
zicht te krijgen. De gemelde klachten op deze site 
worden wel meegenomen in de besluitvorming met 
betrekking tot het aantal vluchten. 

Daarom adviseren wij iedereen die hinder onder-
vindt klachten toch te (blijven) melden.
Als u denkt dat www.bezoekbas.nl niet geheel  
onafhankelijk is kunt u zich ook aanmelden bij 
www.vlieghinder.nl .

Namens veel bezorgde dorpsgenoten,
Dick van Egmond en Theo Snoek 
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Nu er als gevolg van alle werkzaamheden in en rond 
het Gein, zowel nu aan de brug in Driemond, als in 
de afgelopen tijd aan de dijkverhoging, over de aan-
wezigheid van ringslangen in ons gebied niet veel te 
melden valt, is het de moeite waard wat verder in de 
naaste omgeving te kijken hoe het daar gesteld is met 
het voorkomen van ringslangen en welke maatrege-
len er genomen worden om de omstandigheden voor 
ringslangen te verbeteren. 

Oerbos is oorspronkelijk bos dat zich zonder (veel) 
menselijke invloed heeft ontwikkeld en zich hand-
haaft en dus te beschouwen is als wildernis. Afge-
zien van betrekkelijk kleine stukken is dit oer-
bos in Europa door menselijk ingrijpen grotendeels 
verdwenen (Wikipedia)

De boekrecensies in diverse landelijke dagbladen 
waren er vol lof over: het boek ‘Het Verborgen Leven 
Van Bomen’, met de ondertiteling ‘Wat ze voelen, 
hoe ze communiceren - ontdekkingen uit een onbe-
kende wereld’, geschreven door Peter Wohlleben. 
Wohlleben studeerde bosbouw en was meer dan 
20 jaar houtvester in het Rijnland. Tegenwoordig 
is hij boswachter in een gebied van 1200 hectare in 
de Eifel, in de gemeente Hümmel, waar hij de vrije 
hand heeft gekregen om zijn ideeën over bosbouw 
in de praktijk te brengen.
Op begrijpelijke wijze beschrijft Wohlleben de 
levensprocessen van bomen in hun natuurlijke staat, 
dat wil zeggen in een bos dat door de mens met rust 
gelaten wordt. Hoe bomen zich voortplanten, steun 
aan elkaar hebben, signalen aan elkaar doorgeven 
en kunnen leren van eerdere ervaringen: het  lijkt 
een fabeltje, maar vele onderzoekingen wijzen uit 
dat deze processen inderdaad plaats vinden, zij het 
in een zeer laag tempo, want bij bomen tel je in vele 
jaren en eeuwen.
Ondergronds, en daardoor voor het menselijk oog 
verborgen,  bevindt zich een netwerk van schim-
mels dat de wortels van bomen uit dezelfde familie 
verbindt.  Als een soort internet worden gegevens 
uitgewisseld en worden voedingsstoffen aan elkaar 
doorgegeven.
Een natuurlijk bos schept een micro klimaat waar 
het altijd vochtig is en de voorwaarden om gezond 
op te groeien gunstig zijn. Bossen houden boven-
dien water vast en binden CO2, en zijn buitenge-
woon belangrijk in onze strijd tegen de klimaatver-
andering.

Natuurzone rond het Gein

Het Verborgen Leven Van Bomen  

De Natuurboog is een belangrijk onderdeel van de 
Ecologische Hoofdstructuur rond Amsterdam en 
verbindt verschillende natuur en recreatiegebieden: 
De Diemer Vijfhoek, De Diemen, Diemerbos, Bijlmer-
weide, Gaasperplas, Gaasperzoom/Hoge Dijk en de 
Ouderkerkerplas. De stadsdeelraad van stadsdeel 
Zuidoost heeft opdracht gegeven tot uitwerking van 
plannen binnen een onderdeel van de Natuurboog, 
het project “Natuurzoom”. Dit omvat het gebied tus-

Op overtuigende wijze laat Wohlleben zien waarom 
bepaalde inzichten uit de bosbouw achterhaald zijn 
en hoe het ook anders, en beter, kan.
Het leuke, en verrassende, is dat je na het lezen van 
dit boek niet meer zoals vroeger naar bomen kunt 
kijken. Je krijgt medelijden met eenzame bomen, en 
je vraagt je af hoe het er daar ondergronds uitziet. 
Neem nou bijvoorbeeld de knotwilgen langs het 
Gein. Hebben die bomen het wel naar hun zin daar, 
zo op een rijtje zonder onderling contact? Hoe rea-
geren ze op het omzagen van een buurboom? Hoe 
zou het anders kunnen? Vragen waar zo gauw geen 
simpel antwoord op is. Maar goed om over na te 
denken.
 Dit boek is een echte aanrader!!                          GW
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De vergadering vond plaats boven de Eendracht, 
Onder de Hanenbalken. Er werd gesproken over de 
onderwerpen die dit jaar aandacht zullen vragen. 
Deels zijn dat lopende projecten waar we de vinger 
aan de pols moeten houden: de brug bij Driemond en 
de nieuwe fietsbrug over het ARK. Verder kwam de 
verkeerssituatie Geindijken met de bermmaatregelen 
aan de orde. Over het algemeen is men positief over 
het effect hiervan. In overleg met de gemeente zul-
len deze wel geregeld moeten worden geëvalueerd. 
De vereniging is nog in afwachting van een reactie 
van de gemeente op ons pleidooi om de verkeers-
problematiek in de Stationsstraat niet alleen met de 
bewoners van die straat te bespreken, maar in breder 
kring. Zeker als de mogelijke oplossingen (waaron-
der een autobrug bij het aquaduct) gevolgen hebben 
voor andere delen van het dorp. Het bezwaar tegen 
de helikoptervluchten is aan de orde geweest (uit-
spraak beroep tegen ontheffing is hangende) en het 
groenbeleidsplan voor het buitengebied.
De ooievaarspaal was natuurlijk een dankbaar onder-
werp (elders een uitgebreid artikel hierover).

Financieel staat de vereniging er goed voor met 
een stabiel aantal leden van ca. 450 mensen. Rien  
Leemans heeft zich herkiesbaar gesteld en werd met 
warm applaus herkozen. En volgend jaar zal de ver-
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eniging haar 25-jarig jubileum vieren. Daarover in de 
volgende nieuwsbrief meer.

Tijdens de rondvraag kwamen nog een aantal zaken 
aan de orde, waaronder de aanbeveling een vast aan-
spreekpunt te vinden bij het gemeentebestuur om 
beter voeling te kunnen houden met ontwikkelingen 
en de vereniging regelmatig onder de aandacht te 
kunnen brengen. 

Verder wordt bezorgdheid geuit over de dramati-
sche terugloop van het aantal weidevogels. Hierover 
ontstaat een levendige discussie over de vermoede-
lijke oorzaken waarvan. De vereniging zal proberen 
in contact te komen met andere partijen binnen de 
Ronde Venen die actief zijn met deze problematiek.
Hier werd het officiële deel mee afgesloten. 

Na de pauze volgde een interessante presentatie over 
de Natuurverbinding en Fietsbrug Nigtevecht, door 
Mascha Visser, landschapsarchitecte bij Bureau Waar-
denburg. Zij is betrokken bij het hele project.
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sen het Diemerbos en het knooppunt Holendrecht 
en is voor onze omgeving het meest interessant. De 
bedoeling hiervan is de barrières aan te pakken die 
een doorlopende verbinding in de weg staan voor 
de in en rond het water levende dieren. Het uitvoe-
ringsplan omvat werkzaamheden zoals aanleg van 
natuurvriendelijke oevers, aanleg van poelen en het 
oplossen van barrières als gevolg van grote wegen, 
door het aanleggen van zogenaamde faunapassages. 
Voor de omgeving van het Gein zijn deze werkzaam-
heden in de Natuurzoom speciaal van belang. Het is 
een belangrijke groene verbinding waar niet alleen de 
ringslang maar ook andere amfibieën, kleine zoog-
dieren, broedvogels en insecten gebruik van kunnen 
maken. Er staan vier faunapassages in de planning: 
een tussen het Diemerbos, waar een grote ringslang 
populatie is, en de Gaasp; een tussen de Gaasp en 
de Gaasperplas; een bij de nieuw te bouwen brug bij 
Driemond en een onder de Abcouderstraatweg in 
natuurgebied De Hoge Dijk.

Al deze maatregelen zijn er op gericht het migreren 
van diersoorten, die geïsoleerd raken door de ver-
snippering van hun leefgebieden, te stimuleren. De 

meest kritische soorten waar een verbindingszone 
voor wordt aangelegd noemt men gidssoorten. Door 
de verbinding in te richten en barrières op te heffen 
voor de meest kritische soorten zoals de ringslang, 
wordt de verbinding ook geschikt voor heel veel 
andere soorten. Het is heel goed mogelijk dat van 
deze aanpak ook de natuur rond het Gein gaat pro-
fiteren.

Jan Dulfer 



Ontvangt u al Nieuwsmail? 

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

U wordt dan bijvoorbeeld geïnformeerd over 
actuele berichten die niet kunnen wachten op de 
volgende papieren Nieuwsbrief. Of bijvoorbeeld 
over de eerstvolgende knotactiviteit. Of over een 
peiling die we onder de leden willen houden.
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Begin juni 2017 is het werk aan de fietsbrug, die eind dit 
jaar gerealiseerd moet zijn, goed zichtbaar. Aan de west-
zijde van het ARK (Amsterdam-Rijnkanaal) ligt al enige 
tijd een moerasgebied waar voorheen grasland was.  
Aan de oostzijde van het kanaal is een deel van het  
weilandgebied kortgeleden ook afgegraven. Er is inmid-
dels fundering geslagen voor de dragers van de op- en 
afritten van de brug en de verlegde Oostkanaaldijk met 
faunapassage (een onderdoorgang voor dieren) is ge-
heel aangelegd. In het weekeind van 16/17 juni wordt de 

Fietsbrug over het ARK

Het fietspad dat wordt aangelegd tussen de brug  
en de Vreelandse weg

naastliggende huidige Oostkanaaldijk verlegd over dit 
nieuwe tracé.
De brug zelf wordt in onderdelen elders gemaakt. Die on-
derdelen worden getransporteerd naar de laad-/losplek 
van Rijkswaterstaat op De Punt, bij de verbindingsbrug 
ARK – Vecht, waar op dit moment de verschillende delen 
in elkaar gezet worden.

Dennis Jannette Walen


