
Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen ont-
stond rumoer; maar daar geldt de verontrus-
ting niet zozeer de A6-A9 als wel het risico dat
een deel van de Ouderkerkerplas door nieuwe
infrastructuur wordt afgesneden en dat het op
de A9 veel drukker wordt. 
Al met al zijn 8.000 bezwaren ingediend tegen
de startnotitie. Rijkswaterstaat gaat desondanks
gewoon door met de tracéstudie. In de opzet
zijn wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo
is een alternatief toegevoegd, waarin wordt

In de eerste dagen van januari heeft Spaar het
Gein een actie op touw gezet om te ageren te-
gen het onderzoek naar de A6-A9. Alle leden
werden aangeschreven. U hebt daar geen gras
over laten groeien! Volgens Rijkswaterstaat zijn
er ongeveer 1.000 reacties uit Abcoude en om-
geving tegen de A6-A9 ingezonden. 
Maar dat is niet het enige. Ook in Weesp, Nig-
tevecht, Muiden, Amsterdam-Zuidoost en nog
meer plaatsen werden acties opgestart. Alle-
maal tegen de plannen voor de A6-A9. Ook in
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Onderzoek aanleg A6/A9 
volop in gang 
Rijkswaterstaat is volop bezig met het onderzoek naar de aanleg van de A6/A9. Dit ondanks de
storm van reacties die in januari jl. loskwam na publicatie van de startnotitie. Maar liefst 8000
insprekers hebben een reactie ingezonden. Het merendeel was gericht tegen de A6/A9. Rijks-
waterstaat heeft zich door dit overweldigende aantal noch door argumenten laten weerhouden
om de studie te vervolgen. 
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uitgegaan van de bestaande infrastructuur en
een kilometerheffing zal worden ingevoerd (zie
kader op pagina 3).
Ook is nog eens goed gekeken naar de effecten
die onderzocht zullen worden. Onder andere is
toegezegd dat de effecten voor de landbouw
zullen worden nagegaan; dat ontbrak goed-
deels in de eerste opzet. 

Het bestuur van Spaar het Gein maakt zich gro-
te zorgen over de planontwikkeling. De plan-
nen voor de A6-A9 zijn in de voorbije decennia
al vaker op het toneel verschenen en even zo
vaak naar de prullenmand verwezen, maar de-
ze keer lijkt het erop dat de plannen bijzonder
serieus zijn. Rijkswaterstaat zet het onderzoek
groots op en de politieke leiding – lees de mi-
nisters Peijs van Verkeer en Waterstaat en Dek-
ker van VROM, dus zeg maar gewoon, dit kabi-
net – is vastbesloten om de knelpunten in het
wegverkeer met meer asfalt te lijf te gaan. Uit
gesprekken die we hebben gevoerd met de
plannenmakers van Rijkswaterstaat en hun ba-
zen van het Ministerie van Verkeer en Waters-
taat en uit gesprekken met politici in de Twee-
de Kamer en Provinciale Staten van
Noord-Holland is ons gebleken dat onze tegen-
stander deze keer erg sterk en machtig is. 

Maar dat betekent niet dat we lijdzaam afwach-
ten wat er gaat komen. Integendeel! De massale
steun tijdens de actie tegen de startnotitie in ja-
nuari sterkt het bestuur in het idee dat die weg
er niet moet komen, dat daar hele goede argu-
menten voor zijn, dat er goede alternatieven zijn.

In onze ledenvergadering in april hebben we
een druk bezocht debat georganiseerd over de
A6/A9. Michel van Hulten, oud-staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat, liet met een over-
weldigende hoeveelheid feiten en argumenten
zien dat de oplossing van de verkeersproblema-
tiek niet ligt in het aanleggen van nieuwe we-
gen. Investeren in openbaar vervoer en het aan-
trekkelijk maken van het openbaar vervoer,
daar gaat het om. Verrassend en overtuigend
waren zijn voorbeelden uit België: daar groeit
en bloeit het openbaar vervoer en is de groei
van het aantal auto’s tot stilstand gekomen
door een effectief beleid pro openbaar vervoer!
Het kan dus wel. Een informatieve en inspire-
rende avond. 

Als je een sterke stegenstander hebt, moet je
zorgen dat je je eigen kamp ook sterk maakt.
Dat je de krachten bundelt. Daarom hebben we
vanuit het bestuur van Spaar het Gein al snel na
de acties in januari toenadering gezocht tot ge-
lijkgestemde groepen in het plangebied. Samen
hebben we het Platform tegen A6 - A9 opge-
richt. Daarin zitten naast Spaar het Gein o.a. de
bijzonder enthousiaste en energieke, pas opge-
richte vereniging ‘Weesp tegen A6/A9’, de net
zo enthousiaste en energieke vereniging ‘Vecht
voor de Vecht’ uit Nigtevecht, de ‘good old’,
maar niet minder vitale Vechtplassencommis-
sie, Milieudefensie Abcoude, LTO-Noord, Agra-
rische Natuurvereniging Vechtvallei, Dorps-
raad Driemond en vele anderen. Het platform
wordt met raad en daad ondersteund door 
Milieudefensie en Natuurmonumenten.

Stroomlijnalternatief

IJmeerverbinding indicatief
Stroomlijn alternatief
Centrale gedeelte stroomlijnalternatief

A6/A9 alternatief

IJmeerverbinding indicatief
A6/A9 alternatief
Centrale gedeelte A6/A9 alternatief
Mogelijke uitbreiding in relatie met een
IJmeerverbinding
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Wat doet dit Platform tegen A6-A9?

� We hebben ons standpunt geformuleerd: 
Tegen de A6-A9. Vóór een brede, creatieve,
intelligente en duurzame benadering van de
problematiek. Het platform denkt aan oplos-
singen als modern openbaar vervoer met een
directe verbinding tussen Amsterdam en 
Almere, ritbeprijzing, bijeen brengen van
werken en wonen, locatiebeleid, vervoersma-
nagement en het stroomlijnen van bestaande
infrastructuur (zie elders in dit nummer de
zgn. position paper van het Platform).

� We leggen contacten met politici, waaronder
Tweede Kamerleden. Dit lobbywerk is uiter-
mate belangrijk om de steun van de politiek
te verkrijgen. We hebben al diverse kamer-
leden gesproken en hebben de Vaste Kamer-
commissie voor Verkeer en Waterstaat uitge-
nodigd voor een bezoek aan onze regio. 

� We zorgen voor aandacht in de pers. Elke
zondagochtend zitten we in het radiopro-
gramma Vroege Vogels. In juni berichtte dit
programma uitgebreid over de fietsactietocht
in het Gein (zie elders in dit nummer).

� We mobiliseren de nodige deskundigheid op
het gebied van verkeer, milieu, gezondheid,
tunnelbouw, juridische aspecten, etc., bieden
Rijkswaterstaat tegenspel en zoeken naar 
alternatieve oplossingen.

� We organiseren acties. Denk aan de fietstocht
in juni, georganiseerd door Milieudefensie.
We zijn bezig een grote manifestatie te orga-
niseren in het najaar.

Komend najaar komen de eerste resultaten van
de planstudie naar buiten. Naar verwachting
zal het bevoegd gezag – het kabinet - begin
2006 een principebeslissing nemen over het 
tracé. Daarbij gaat het dan om de keuze tussen
het verbindingsalternatief (de A6-A9 door het
Gein, de Vecht en langs het Naardermeer) en
het stroomlijnalternatief (de verbetering van 
de bestaande infrastructuur van de A1 en Gaas-
perdammerweg). 
De planning van Rijkswaterstaat is dat er dan
vervolgens nog een jaar wordt gestudeerd op
verschillende varianten binnen het gekozen 
tracé. Als men begin 2006 kiest voor de A6-A9,
dan gaat de discussie vervolgens alleen nog over
de manier waarop die zal worden aangelegd: bo-
vengronds, verdiept of in een geboorde tunnel.

Spaar het Gein en het Platform tegen A6/A9
maken zich op voor een stevige discussie. Wij
gaan er van uit dat er komende tijd opnieuw
acties nodig zijn. Die moeten dan (nog) massa-
ler zijn dan bij de startnotitie. Het bestuur van
Spaar het Gein zal in het Platform bespreken
hoe en wanneer. Als het zo ver is, rekenen wij
op uw steun.

-Spaar het Gein-3

In deze tracéstudie onderzoekt Rijkswater-
staat de volgende oplossingsrichtingen: 

1. het nulalternatief (de autonome ontwik-
keling tot 2020);

2. het nulplus-alternatief (gedifferentieerde
kilometerheffing naar tijd en plaats, uit-
gaande van bestaande infrastructuur);

3. het stroomlijnalternatief (A6/A1/A9)
(het uitbreiden langs en stroomlijnen van
de bestaande weginfrastructuur); 

4. het verbindingsalternatief (A6/A9) (met
een nieuwe wegverbinding A6/A9); 

5. het meest milieuvriendelijke alternatief
(MMA). 

De alternatieven verschillen onderling met
name voor het deel tussen de knooppunten
Muiderberg, Diemen en Holendrecht, inclu-
sief de knooppunten zelf. De alternatieven,
met uitzondering van het nulalternatief,
omvatten de uitbreiding van de wegcapaci-
teit in het plangebied van knooppunt 
Badhoevedorp tot en met de aansluiting A6
Almere-Buiten-Oost.
Het onderzoek in het kader van de
tracé/m.e.r.-procedure wordt in twee fasen
verdeeld:

� Fase 1: onderzoek naar de gevolgen van
het verbindingsalternatief (A6/A9) en het
stroomlijnalternatief (A6/A1/A9) voor
de afweging tussen de beide alternatie-
ven op hoofdlijnen. Deze fase wordt afge-
sloten met een extra consultatieronde
waarbij de belanghebbenden wordt ge-
vraagd om hun mening te geven over het
onderzoek en de alternatieven.

In 2006 maakt het kabinet een keuze voor
het verbindingsalternatief (A6/A9) of het
stroomlijnalternatief (A6/A1/A9).

� Fase 2: onderzoek gericht op de keuze
tussen de diverse varianten van het geko-
zen tracéalternatief. Deze fase wordt af-
gesloten met een inspraakronde. In fase 2
worden de varianten van één alternatief
verder uitgewerkt.

Uitgebreide informatie over de A6/A9 kunt u
vinden op www.schiphol-almere.nl. 
Het platform werkt aan een nieuwe site; zodra
die er is, kunt u die vinden via een link op
www.spaarhetgein.nl.

Tjebbe de Boer, Voorzitter Spaar het Gein 
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- 1 -

Het Platform is tegen het onderzoeken en aan-
leggen van een verbinding A6-A9, zowel on-
der- als bovengronds. Een dergelijke verbin-
ding vormt een bedreiging voor de leefbaarheid
en ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen
Amsterdam, Almere, het Gooi en Abcoude. Zij
brengt ernstige schade toe aan drie Nationale
Landschappen Groene Hart, Stelling van Am-
sterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Landschappen die zijn aangewezen als belve-
dèregebied. De Stelling staat zelfs op de werel-
derfgoedlijst van Unesco en de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie is daarvoor genomineerd.
Tevens zal een A6-A9 verbinding het door de
EU erkende en gediplomeerde natuurgebied
het Naardermeer aantasten, het tracé gaat
dwars door de bufferzone van het Naarder-
meer en zal verdergaande versnippering van de
ecologische relaties betekenen. De nabijheid
van een mogelijke tunnelmond zal licht, geluid
en luchtverontreiniging in het Vogel- en Habi-
tatrichtlijngebied veroorzaken. De A6-A9
vormt, zowel bovengronds als ondergronds,
een bedreiging voor de waterhuishouding van
het Naardermeer en de Gooise zandgronden.
Ook doorsnijdt een A6-A9 verbinding het aard-
kundig monument Vecht- en Aetsveldsepolder
en, het open veenweidegebied. De weg be-
dreigt het bijzondere karakter van flora en fau-
na in de nieuwe Keverdijkse Polder en de Aets-
veldsepolder en tast daarnaast de rivieren het
Gein en de Vecht ernstig aan. Bovenstaande ge-
bieden maken deel uit van de ecologische
hoofdstructuur van Nederland en ‘de Natte As’
, die bijzonder smal is in dit gebied. De Gein- en
Vechtstreek is de laatste smalle groen/blauwe
buffer tussen de verstedelijkte gebieden van

Positie van het ”Platform tegen 
A6-A9”1

Amsterdam en het Gooi. Het is niet voor niets
als bufferzone aangewezen in het kader van
Nota’s Ruimtelijke ordening.

- 2 -

Het Platform staat pal voor het behoud van dit
unieke en kwetsbare gebied met bijzondere (en
beschermde) flora en fauna. Het gebied is van,
grote cultuurhistorische (incl. archeologische)
en geomorfologische waarde voor Nederland
en Europa. Door deze unieke waarden is dit ge-
bied een van de weinige en belangrijkste recre-
atiegebieden aan de Zuid-oost zijde van Am-
sterdam. Het gebied is daarnaast een van de
meest bijzondere weide-vogelgebieden van 
Europa.

- 3 -

Het Platform onderkent de noodzaak van een
oplossing van de fileproblematiek tussen Al-
mere en Amsterdam. Het pleit voor een brede,
creatieve, intelligente en duurzame benadering
van de problematiek. Het platform denkt aan
oplossingen als modern openbaar vervoer met
een directe verbinding tussen Amsterdam en
Almere, ritbeprijzing, bijeen brengen van wer-
ken en wonen, locatiebeleid, vervoersmanage-
ment en het stroomlijnen van bestaande infrast-
ructuur. Tevens pleit het platform voor een
aquaduct bij Muiden. Een dergelijke benade-
ring houdt rekening met de kwaliteiten van het
bij punt 1 en 2 genoemde bijzondere gebied,
sluit aan bij de belangen van uiteenlopende
partijen en creëert een groot draagvlak voor de
uiteindelijke beslissing. Wij zetten grote vraag-
tekens of een A6-A9 verbinding de fileproble-
matiek tussen Amsterdam en Almere zal doen
oplossen.
In het zoeken naar oplossingen dienen we te-
vens rekening te houden met de Europese
Richtlijn ten aanzien van de luchtkwaliteit, be-
kend is dat voor de stoffen NO2 en PM10 een
overschrijding geldt voor het bovengenoemde
gebied. De recente uitspraken van de Raad van
State over dit onderwerp spelen hierbij even-
eens een rol.

Platform tegen A6-A9 bestaat uit de verenigingen: Weesp tegen A6-A9, Spaar het Gein, Vecht
voor de Vecht stop de A6, LTO-Noord, Agrarische Natuurvereniging Vechtvallei. De Vechtplas-
sencommissie, Dorpsraad Driemond en Stichting Behoud Vesting Muiden. Het platform werkt
samen met de verenigingen Natuurmonumenten en Milieudefensie.

1. Bestaande uit zie boven. Agendaleden: Recreatie Noord-Holland, Samenwerkende milieufederaties NH, Flevoland en Utrecht, 
Milieucentrum Amsterdam, PVDA Muiden-Weesp en Groen-Links Weesp e.o.
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Historie

Vanaf 1968.
De discussie om een verbinding te maken tus-
sen de A9 en A6 is niet nieuw. Sinds 1968 is
herhaaldelijk geprobeerd een dergelijke verbin-
ding op de kaart te krijgen. Steeds was de weer-
stand hiertegen te groot en werd besloten af te
zien van de verbinding A6-A9. 
De reden hiervan is dat men overtuigd was van
de uniciteit van dit gebied. 
In 2001 werd in de Tweede Kamer gestemd
over een ondergrondse variant van de A6-A9
verbinding. Deze verbinding werd toen van de
hand gewezen met als voornaamste reden dat
experts inschatten dat de risico’s voor versto-
ring van de waterhuishouding van het Naar-
dermeer te groot zouden zijn. Er moest echter
wel een oplossing komen voor de verkeerspro-
blematiek tussen Almere en Amsterdam.

Tot 2003.
Om de impasse te doorbreken is een groot aan-
tal betrokken partijen met verschillende belan-
gen om de tafel gaan zitten onder leiding van
Pieter Winsemius en heeft men een oplossing
gezocht voor het fileprobleem, waarbij de ruim-
telijke kwaliteit van dit gebied behouden blijft.
Dit resulteerde in een voorstel voor ‘de Uitweg’
dat in de herfst van 2003 werd aangeboden aan
de Rijksoverheid. 

De Uitweg.
In de Uitweg wordt een breed pakket aan
maatregelen voorgesteld, zoals een proef met
beprijzing van het autorijden tijdens de spits,
forse investeringen in het spoor, te beginnen
met een verdubbeling van het aantal spitst-
reinen tussen Almere en Amsterdam, het
dichter bij elkaar brengen van woningen en
bedrijven, en uitbreiding van de bestaande
wegen. De betrokken partijen hebben una-
niem het manifest ondertekend, en roepen
op tot verdere uitwerking van het zogenaam-
de ‘stroomlijntrace’, ofwel de verbetering en
uitbreiding van de bestaande infrastructuur
A1/A6/A9 (inclusief overkluizing van de
Gaasperdammerweg). 

Vanaf 2005.
Nog geen twee jaar na de ondertekening van de
Uitweg zet het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat de A6-A9 verbinding opnieuw op de
agenda. Begin januari 2005 verschijnt de start-
notitie hoofdwegverbinding Schiphol – Almere 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Daarin is als een van de alternatieven een nieu-
we verbinding tussen de A6 en de A9 opgeno-
men. Het Platform tegen A6-A9 (het Platform)
vindt het onthutsend te moeten constateren dat

men het ministerie van Verkeer en Waterstaat
het breed gedragen accoord ‘de Uitweg’ naast
zich neerlegt. De lobby lijkt sterker dan de de-
mocratie.

Voor leefbaarheid en kwaliteit van
de Gein- en Vechtstreek.

Het Platform maakt zich sterk voor het behoud
en de versterking van de leefbaarheid en de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen Am-
sterdam, Almere, het Gooi en Abcoude. De aan-
leg van een A6-A9 verbinding leidt tot onher-
stelbare schade aan dit gebied, en is daarom
onaanvaardbaar voor het Platform.

Natuurwaarden.
Het gebied herbergt bijzondere natuurkwalitei-
ten. De zogenaamde ‘Natte As’ als robuuste na-
tuurverbinding in de Ecologische Hoofdstruc-
tuur van Nederland, loopt door het gebied en
verbindt het IJsselmeergebied met het Groene
Hart (IJmeer, Naardermeer, Vechtplassen, Vin-
keveense Plassen, Nieuwkoopse Plassen en ver-
der naar de Biesbos). Het gebied kent veel zeld-
zame en beschermde flora- en faunasoorten die
vallen onder de Flora- en Faunawet en de Vo-
gel- en Habitatrichtlijn.Vogels zoals de Zwarte
Stern, Purperreiger en grote Karekiet komen er
voor. Het Naardermeergebied is aangewezen
als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Het Naar-
dermeer is overigens niet zomaar een natuurge-
bied: het is het eerste natuurgebied dat Natuur-
monumenten, dit jaar precies 100 jaar geleden
aankocht. Vanwege haar uniciteit en bijzondere
kwaliteit heeft het Naardermeer in januari 2005
een eervolle Europese onderscheiding gekre-
gen, namelijk het Europees Diploma voor Be-
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schermde Gebieden. Er zijn slechts eenenzestig
gebieden in heel Europa die een dergelijke on-
derscheiding op zak hebben, en het Naarder-
meer is daarvan het enige die in de directe na-
bijheid van grote steden ligt. Zo’n speciaal
gebied verdient in de ogen van het Platform bij-
zondere bescherming en is het waard te blijven
ontwikkelen. Het Naardermeer is ontstaan door
de voorlaatste ijstijd, het ijs heeft toen de Vecht
bereikt. Door opwarming daarna is een natuur-
lijk zoetwatermeer, het Naardermeer, ontstaan
met kleiafzettingen die een belangrijke geomor-
fologische waarde hebben. Langs de Vecht en
het Gein liggen enkele kleine, maar waardevol-
le natuurterreinen. Vooral de oeverlanden zijn
waardevol. Enkele zijn aangewezen als be-
schermd natuurmonument. Daarnaast zijn de
polders ecologisch waardevol vanwege het
voorkomen van relatief grote weidevogelpopu-
laties (veel grutto’s) en waardevolle sloten en
slootkanten.

Agrarische waarden.
Een deel van het gebied is een klassiek Hol-
lands veenweidelandschap met een belangrijke
agrarische functie. Het Hollandse veenweide-
landschap is niet alleen van belang voor de
landbouw, maar ook bijzonder vanwege de na-
tuurwaarden. De boeren verenigd in de Agrari-
sche Natuurvereniging Vechtvallei zijn succes-
vol met het beschermen van de Grutto, een
soort die niet alleen mooi is, maar belangrijk is
in de Europese context, omdat het grootste deel
van de wereldpopulatie van de Grutto in Ne-
derland broedt. De boeren zijn naast weidevo-
gelbeheer ook zeer aktief met slootrandbeheer
en het open houden van het landschap om het
Groene Hart en de nieuwe Hollandse Waterli-
nie te onderhouden. Het Hollandse veenweide-
landschap, zoals bijvoorbeeld te zien in de
Aetsveldse polder en de polders ter weerszij-
den van het Gein, is ook van belang als onder-
deel van het Nederlandse culturele erfgoed.
Dat geldt zeker voor dit gebied omdat hier
veelal de traditionele landschapsstructuur be-
waard is gebleven, inclusief het verkavelings-
patroon dwars op de kronkelende veenrivier-
tjes. De goed bewaarde voormalige
kreekbeddingen en oeverwallen, de komgron-
den, overslaggronden en klei op veengebieden
vertellen de geschiedenis van het gebied. Zij
hebben zowel een educatieve als een weten-
schappelijke waarde. Archeologisch is het ge-
bied interessant daar er prehistorische bewo-
nersresten aan de oeverwallen te vinden zijn.

Historische waarden
In het gebied liggen overigens meer historisch
waardevolle landschappen, namelijk de Natio-
nale Landschappen de Nieuwe Hollandse Wa-
terlinie en De Stelling van Amsterdam. Beide

worden genoemd in de nota Belvedère, de laat-
ste is bovendien in 1995 door de UNESCO ge-
plaatst op de Werelderfgoedlijst vanwege de
fraaie forten en de unieke waterhuishoudkun-
dige verdedigingswerken. Daarnaast maakt het
gebied deel uit van het Nationaal Landschap
‘Het Groene Hart”. De Vecht en het Gein met
hun karakteristieke bebouwing en begroeiing
vormen zeer fraaie en bijzonder gaaf gebleven
landschappen. Vele boerderijen en woonhui-
zen, waarvan een aantal daterend uit de 17e
eeuw en 18e eeuw, en de molens zijn cultuur-
historisch belangrijk. 
Het Gein onderscheidt zich bovendien van an-
dere veenweidelandschappen door de zeer bij-
zondere cultuurhistorische waarde. Schrijvers
(Nescio), schilders (Mondriaan en vele ande-
ren) en fotografen (Jacob Olie) hebben het Gein
vereeuwigd en een vooraanstaande plaats be-
zorgd in onze cultuurgeschiedenis.
Midden jaren ’90 heeft de regering de bijzonde-
re waarde van het Gein erkend door uiteinde-
lijk na een langdurig afwegingsproces en tegen
beduidende meerkosten in te stemmen met een
volledig verdiepte aanleg van de verdubbelde
spoorbaan Amsterdam – Utrecht onder het
Gein teneinde een onderbroken loop van het
Riviertje en het waardevolle landschap in stand
te houden.

Recreatieve waarden
Het gebied heeft een belangrijke recreatiefunc-
tie, ondermeer als uitloopgebied voor de inwo-
ners van Amsterdam en Utrecht. Het Gein en
het recreatiegebied ‘De Hoge Dijk’ worden veel-
vuldig bezocht . Het is belangrijk als groen om
de stad, en biedt rust en natuur in de Randstad.
Er is ruimte voor waterrecreatie en kleinschalige
recreatie te voet en op de fiets. De Vecht heeft
als vaarweg een nationale recreatieve functie,
doordat zij de watersportgebieden in het westen
en zuiden van het land verbindt met de rand-
meren en watersportgebieden in het Noorden. 

Gegeven de bovengenoemde waarden in de
Gein- en Vechtstreek en het Naardermeer en
omgeving, is een nieuwe A6-A9 verbinding
geen optie. Het Platform wil op zoek naar duur-
zame en intelligente oplossingen voor de mobi-
liteitsproblematiek in een van de meest dichtbe-
volkte en vervuilde omgevingen van de wereld
waar steeds minder ruimte is voor mens en na-
tuur. Zie ook in dit kader de recente discussie in
de media en politiek en de uitspraken van de
Raad van State over de Europese Richtlijn en het
Besluit Luchtkwaliteit op het gebied van lucht-
kwaliteit en de te hoge uitstoot van NO2 en
PM10 in grote gedeeltes van Nederland.

Platform tegen A6-A9
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De provincie had in eerste instantie ontheffing
verleend voor het 80 jaar oude woonschip de
Dotter dat hier eerst lag. Dit schip werd echter,
nog voordat hier toestemming voor gegeven
was, vervangen door een nieuw woonschip. De
provincie besloot hiervoor een tijdelijke ont-
heffing te verlenen. Onder meer de gemeente
en de vereniging Spaar het Gein maakten hier
echter bezwaar tegen. Zowel de Rechtbank als
de Raad van State oordeelden dat de provincie
Utrecht deze ontheffing onterecht had ver-
leend. Er was te weinig rekening gehouden met
belangen van natuur en landschap en boven-
dien had niet toegestaan mogen worden dat het
oorspronkelijke 80 jaar oude woonschip ver-
vangen werd.

Op 1 oktober 2003 verliep de bestreden tijdelij-
ke ontheffing. Op 2 december 2003 besloot de
provincie tot een bestuursdwangaanschrijving
ter beëindiging van de illegale situatie. De eige-
naren werden opgedragen het woonschip voor
1 april 2004 te verwijderen van de ligplaats aan
het Gein-Noord. In de opeenvolgende gerechte-
lijke procedures werd de provincie in het gelijk
gesteld. De provincie heeft vervolgens de eige-
naren nog in de gelegenheid gesteld het woon-
schip voor 20 juni 2005 op eigen gelegenheid te
verwijderen. Hieraan is geen gehoor gegeven.
Op dat moment heeft de provincie besloten de
bestuursdwangaanschrijving uit te voeren op
kosten van de eigenaren.

Provincie verwijdert woonschip 
uit het Gein

Rijksmuseum koopt vroege
Mondriaan

De provincie Utrecht heeft 11 juli 2005, in het kader van een handhavingsactie, een woonschip
uit het Gein getakeld en afgevoerd. Het schip moest daar weg vanwege een gerechtelijke uit-
spraak van 16 januari 2002. 

Het Rijksmuseum heeft het schilderij “Oostzijd-
se molen bij Maanlicht” van Piet Mondriaan ge-
kocht. Het doek uit 1903 was tot 2000 in het be-
zit van een Deense familie en onbekend in de
kunstwereld. Het Rijksmuseum kocht het schil-
derij in mei dit jaar, met geld uit eigen fonds en
van de bankgiroloterij, voor 495 duizend euro
van de Edense Kunsthandel Sinonis & Buunk.
Het doek van 63 x 75,4 cm toont de molen aan
het Gein bij Abcoude in de vroege avondsche-
mering. Het is een vroege Mondriaan. De schil-
der woonde in die jaren in Amsterdam waar hij
zijn studie aan de Academie voor Beeldende
kunsten in leven hield met het kopiëren van
doeken uit het Rijksmuseum en het geven van
tekenles. Hij fietste veel rond Amsterdam en

schilderde daar op verschillende tijdstippen
van de dag en vanuit verschillende perspectie-
ven polderlandschappen en molens. Hij was
duidelijk op zoek naar een eigen stijl. Van de
molen bij Abcoude maakte de schilder circa
twintig studies, de meeste niet groter dan de
deksel van zijn eigen schilderkist, zo’n 25x35
cm. Dit doek is heel wat forser. Het heeft niets
schetsmatigs meer en ontstijgt het niveau van
een studie. 

Het Rijksmuseum bezat tot nu toe wel prenten,
maar nog geen schilderijen van Mondriaan. Het
werk is nog tot en met 7 december te zien op de
expositie “Dutch windmills art and industry”
in het Rijksmuseum te Amsterdam.
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Aan het College van Burgemeester en 
Wethouders van Abcoude,

Met deze brief wil de vereniging Spaar het Gein
namens haar leden, waaronder bewoners, boe-
ren, hun kinderen en liefhebbers, zoals wande-
laars, fietsers en skaters, met klem vragen actie
te ondernemen!! Actie tegen het in ernstige ma-
te toenemen van het sluipverkeer dat in de och-
tend- en avondspits het Gein (voornamelijk
Zuid) gebruikt.

Het Gein kan niet bedoeld zijn om te gebruiken
als doorgaande route in de spits; de borden bij
Abcoude en de brug bij Driemond geven dit al
aan. We zouden de gemeente dan ook willen
verzoeken dit besluit (verbod) te handhaven,
door middel van gerichte controle. Daarbij
moet wel de opmerking geplaatst worden dat
het bord bij Abcoude zich op het moment aan
de verkeerde kant van de hekken van de bouw-
werkzaamheden bevindt.

De Problematiek

Al enige jaren neemt, samenhangend met de fi-
les op de hoofdwegen, het verkeer door het
Gein (voornamelijk Gein Zuid) toe. Opvallend
is dat dit het laatste jaar zo extreem is toegeno-
men dat het tot gevaarlijke en ergerlijke situ-
aties leidt. En met toename hebben we het echt
over rijen van auto’s! Deze toename hing toen
waarschijnlijk samen met een afsluiting op de
A9. Zoals u bekend, is deze onlangs opnieuw
deels afgesloten en sindsdien neemt het verkeer
wederom ziener ogen toe.

Het verkeer raast ‘s ochtens en ‘s avonds met te
hoge snelheden door het Gein, waarbij het ten
eerste de verbodsborden negeert en ten tweede
weinig rekening houdt met de ‘uithalen’ die
voor passeren zijn bedoeld. 

Sluipverkeer in het Gein neemt 
extreme vormen aan

Het sluipverkeer in het Gein neemt de laatste tijd fors toe. Het wordt tijd dat de gemeente 
optreedt en werk maakt van de controle op verkeersvoorschriften. 
Het bestuur van Spaar het Gein heeft het gemeentebestuur via onderstaande brief tot actie 
opgeroepen. Inmiddels hebben al enkele raadsleden zich achter onze oproep geschaard en
heeft het College van B&W via de VAR kenbaar gemaakt op naleving van de bestaande verbo-
den te zullen laten toezien.

Gevolgen van de verkeerstoename

• De kinderen kunnen, zeker met de begroeiing
in de zomer, eigenlijk niet meer veilig naar
school fietsen, of rond de avondspits naar
huis toe. Het oversteken om zoals nu met
mooi weer ee n duik in het water te nemen is
ook niet zonder gevaar. 

• Voor fietsers in het algemeen is het niet pret-
tig fietsen. Zeker in de winter, wanneer er
veelal in het donker van en naar werk wordt
gefietst. Herhaaldelijk stappen fietsers op
smallere stukken af om de stroom auto’s te la-
ten passeren.

• De bewoners kunnen met de eigen auto niet
met goed fatsoen het Gein in en uit. Dit leidt
tot ergernissen en soms ook gevaarlijke
manoeuvres bij passeren. Herhaaldelijk staan
ze in een uithaal om zo een stuk of 10 auto’s
te laten passeren.

• De bermen en het asfalt van de wegkanten
zijn inmiddels al flink weggereden en dit pro-
ces gaat gestaag voort.  

• Het wandelen is rondom de spits niet te doen.
De klacht “Je wordt van je sokken gereden”,
klinkt dan ook uit vele monden.

• Het Gein is een agrarisch gebied, dit betekent
vanzelfsprekend dat zich op de weg trekkers
bevinden. Voor de boeren is het rond de spits
rijden met de trekker een ergerlijke en boven-
dien gevaarlijke onderneming. De bestuur-
ders van buiten het Gein zijn niet gewend aan
grootverkeer en rijden veel te onbehouwen en
hard. De boeren worden gedwongen om de
haverklap te remmen en weer op te trekken,
een trekker met volle lading erachter heeft
bovendien een lange remweg en het duurt
ook lang voor “ze de gang weer hebben”. Het
kost tijd, in de spits rijden en tijd is - zeker
met ingehuurd loonwerk wat over de weg
moet - geld.
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Conclusie

Spaar het Gein vindt dit alles geen goede ont-
wikkeling. Het sluipverkeer verstoort het
mooie karakteristieke Gein en zorgt voor ge-
vaarlijke situaties.

Veel bewoners geven aan bij politie en de ge-
meente over dit onderwerp te hebben ge-
klaagd, maar hebben nul op het rekest ontvan-
gen. Ze voelen zich niet serieus genomen door
de gemeente.

Dit alles zo overziend concludeert Spaar het
Gein dan ook dat de gemeente tot actie zou 

moeten overgaan, waarbij wij verwachten dat 
het handhaven van de verbodsborden in de
ochtend- en avondspits (tussen 7.00 – 10.00 en
16.00 – 19.00 uur) toereikend zal zijn.

Uw (re-)actie zien wij met belangstelling tege-
moet. Kopie van deze brief zenden wij aan de
raadsfracties.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van Spaar het Gein,

Tjebbe de Boer en Femke Hak

Kort Groen Nieuws

Actie A6-A9: Aktiedag
Op zaterdag 12 november is een grote Aktiedag
gepland van alle groepen, gemeenten, natuur-
en milieuverengingen tegen de aanleg van de
A6-A9. Terrein: w.s. ergens bij het Naarder-
meer. Noteer de datum alvast; nader nieuws
via www.spaarhetgein.nl of via de VAR.

Spandoek
Tijdens een uitgelekt bezoek van minister Peijs
aan het traject Almere-Schiphol zag zij – vlie-
gend over het door haar gewenste tracé – een
levensgroot spandoek in het weiland onder
haar vliegroute: ‘TEGEN A6-A9’. Dat moet dui-
delijk zijn overgekomen! Alle laatste-moment-
beschikbare-vrijwilligers: bedankt! (AK)

TEGEN A6-A9

Consumenten: hand in eigen 
Op een bijeenkomst over ‘Duurzaam Onderne-
men’ wees Bram van der Vlugt er op dat “niet
alleen overheden en grondeigenaren, maar ook
consumenten een grote verantwoordelijkheid
dragen. Die zullen meer moeten willen betalen
voor gezonde zuivel producten”....(Uitspraak
tijdens DUON toernee)

Aktie: weide zuivel
‘Koe zoekt wei’, is een actie van Natuur- en
Milieu, Milieudefensie en de Dierenbescher-
ming, die beoogt een einde te maken aan de
trend om koeien steeds vaker op stal te houden.

Dat is goedkoper en zou beter zijn voor het mi-
lieu. Als agrariërs een iets hogere prijs zouden
ontvangen voor hun product zouden de koeien
gewoon in de wei kunnen blijven.(www.na-
tuurenmilieu.nl/landschap; uit Terra/AK)

Niet alle addertjes zitten onder het gras? 
In de laatste week van juli verscheen er opeens
een bericht in de krant, dat minister Dekker een
enquête lanceerde over de ‘omgevingsvergun-
ning’. De minister wil diverse vergunningen,
maar ook ontheffingen en vrijstellingen samen-
voegen tot één enkele ‘omgevingsvergunning’.
Daarbij gaat het niet alleen om VROM-vergun-
ningen, maar ook wetten die monumenten, na-
tuurbescherming en flora en fauna betreffen.
Die enquête is te vinden op www.vrom.nl. Nou
lijkt dat op het eerste gezicht een heel zinnige
maatregel. Het zou overzichtelijker kunnen
worden, sneller en goedkoper om al je vergun-
ningen te kunnen regelen. Wie zou dat niet wil-
len? Een maatregel dus die ook voor het hande-
len van SHG erg van belang kan zijn.
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Fietsen tegen de A6-A9 
Ze waren er allemaal: jonge, middelbare en ou-
dere fietsers, tweewielers, bakfietsjes, super-
sportfietsen, wethouders, burgemeesters, voor-
zitters, actievoersters en gewone dagelijkse
Nederlanders die bezorgd zijn om de plannen
van de Rijksoverheid om de A6-A9 weer op de
kaart te zetten en om die tot uitvoering te bren-
gen. Dwars door de Stelling van Amsterdam,
dwars door enkele kwetsbare gebieden die on-
der de EU-Habitat richtlijn vallen, dwars door
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), dwars
door de omgeving van het Naardermeer, dwars
door plekken waar agrariërs wonen en werken,
dwars door het groen dat een heleboel inwo-
ners van Amsterdam al jarenlang gebruiken om
te recreëren en waarom……om een paar kilo-
meters weg af te snijden voor inwoners van Al-
mere, die nauwelijks op Schiphol werken, om
vervolgens weer in de file te komen staan bij
Ouderkerk, Amstelveen of.. ..elders

Ruim driehonderd fietsers gaven zaterdag 11
juni 2005 gehoor aan de oproep van de nationa-
le en lokale Vereniging Milieudefensie (VMD),
ondersteund door SHG, om vanuit Weesp te
fietsen naar Abcoude, waar VMD haar Leden-
vergadering zou houden. Uitgeluid door de
burgemeester van Weesp, die bovendien nog
meefietste, trok de stoet naar Abcoude, waar de
stoet werd ontvangen door onze eigen burge-
meester Streng. Die beloofde luid en duidelijk
dat hij als “VVD-burgemeester zijn VVD-colle-
ga’s in Den Haag, zou meedelen dat die A6-A9
verbinding er niet moet komen!”

Onderweg langs het Gein op de boerderij van
de familie Snoek, sprak Tjebbe de Boer de me-
nigte toe waarbij wees op de voor ons bijna
vanzelfsprekende schoonheid en het belang
van het Gein en aandacht vroeg voor het boekje
‘In het voetspoor van Mondriaan en Olie’
(boekhandel Sprey) dat over die schilderachtige
schoonheid gaat. Vera Dalm van VMD rondde
af met: “A6-A negen….”, publiek: “tegen!”
(AK)

Leden willen van ons horen! Wij wat
van u!
Zaterdag 11 juni, de Fietstocht van Weesp naar
Abcoude. Het was ook de dag waarop SHG
haar nieuwe drie meter lange spandoeken test-
te, interviews gaf aan de Gooi-en Eemlander,
VARA’s Vroege Vogels en aan de VAR en een
beetje tegen haar grenzen aanliep. Er wordt kei-
hard gewerkt door alle bestuursleden om deel
te nemen aan verschillende overleggen met de
gemeente(n), met het Platform A6-A9, met de
NS, met de Provincie en allerlei strategische
netwerken. Er worden bezwaarschriften ge-
schreven, petities opgesteld, rechtszaken voor-
bereid en informatie ingewonnen. Er wordt ge-
werkt aan twee bladen per jaar, een website
wordt in de lucht gehouden, ledenvergaderin-
gen georganiseerd en contributie geïnd. Veel
dus! Maar toch lijken veel mensen te denken
dat SHG niet meer bestaat of niets meer doet.
De leden willen meer van ons horen. Prima!
Daar moeten we wat aan doen. Net als aan het
uitbreiden van het ledenbestand. We willen er
graag met u over nadenken hoe dat te doen.
Maar we willen ook wat van u: wie van u is be-
reid af en toe een klus te doen voor SHG? Een
artikel schrijven, een interview houden, een
stand bemensen, het SHG nieuws rondbrengen
of een avond organiseren. Afijn, er is meer te
bedenken: de publiciteit verzorgen, slimme
stand bedenken of ergens (tweedehands) van-
daan halen etc. Misschien heeft u tijd over die
wij niet meer hebben? Bel of schrijf ons (zie co-
lofon) of stuur een e-mail aan info@spaarhet-
gein.nl (AK)

Overleven of ondernemen 
In het blad People, Planet, Profit+ van augustus
2004 staat een flink aantal artikelen (gewoon in
het Nederlands) over nieuwe mogelijkheden

Kunnen we deze minister echter wel vertrou-
wen? Neem het tijdstip van de enquête: half
burgerlijk Nederland stond op het punt zijn
koffers in te pakken. Denk nog eens haar plan-
nen om het indienen van bezwaarschriften te
beperken tot direct belanghebbenden, haar
plannen om de R.O.-macht te leggen bij de pro-
vincie en gemeenten (al die kleine burgermees-
ters, die hun macht willen zien groeien en hun
gemeentekas willen spekken door meer huizen
te bouwen met volkomen onderbezette dien-
sten). Nee, hier zit een addertje onder het gras.
Maar welk? (AK)

Langs het Gein bij boerderij Hoogerlust gezien naar boerderij 
Vredelust, zondag 19 april 1896.  Jacob Olie
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van het boerenbedrijf. Innoveren is ook hier het
woord, maar de vraag wordt gesteld: hoe? Om-
dat dit blad waarschijnlijk niet bij iedereen op
tafel ligt, hieronder een paar van die tips. In het
volgende blad willen we hier uitvoeriger bij stil
staan.

Investeringstips
1. Verkoopproducten op eigen erf
2. Doe aan agrarisch natuurbeheer 

(DLV subsidieadvies: www.dlvplant.nl)
3. Stap over op biologisch afbreekbare 

verpakking 
4. Ga voor een internatonaal keurmerk
5. Stook de kas bij met bio-olie (Duurzame 

Energie-scan: www.glami.nl/descan2004)
6. Zet een informatiebord in de wei
7. Plaats een mini-windmmolen 

(www.turby.nl; wwwset.nl)
8. Koop een installatie voor metsvergisting 

(ruwe rekenmodellen: 
http://www.cocos.nl/boeren of 
DLVBouw, Milieu en Techniek)

9. Teel eigen krachtvoer voor de koeien 
(Praktijkgids: www.stimuland.nl)

10. Voorkom dubbel verpakkingsmateriaal 
11. Kies een voor een gat-in-de-markt-

product met een voordeel

Bron: AgriHolland, een kenniscentrum voor de 
agri-markt

Vitaal platteland  
Inmiddels is er weer een nota verschenen over
het platteland en dan vooral over het bedreigde
platteland rondom de steden. De nota is deze
keer afkomstig uit de PVDA. De nota zegt dat
het agrarisch bedrijf van belang is voor de
voedselvoorziening, de recreatie en de land-
schapsbeleving. Om het in lokale termen te zeg-
gen: ‘waar zou het Gein zijn zonder agrariers’?
Die hebben het landschap tot voor kort (mede)
vorm gegeven; de landschappen waar we nu zo
graag door heen fietsen, bootje varen of ge-
woon vanaf een steigertje voor ons uit willen
staren om te genieten..... Afijn deze nota kan er
ook nog bij. (zie verder: Larenstein, wat vijf stu-
denten voor ons kunnen gaan doen).

Tuinkabouters klagen
De tuinkabouters hebben een belangenvereni-
ging opgericht om zich beter te kunnen verwe-
ren tegen de oprukkende tuinverlichting. “We
komen niet meer aan onze nachtrust toe”, zo
klaagde hun woordvoerder. “Gingen we vroeger
met zonsondergang naar bed nu worden we wel
gedwongen tot twaalf uur ’s nachts wakker te
blijven. En als de tuineigenaar geen tijdklok
heeft blijven we de hele nacht wakker. Gevolg,
we kunnen overdag ons werk niet meer doen”.

“Sinds de introductie van de spaarlamp, die be-
doeld was om bestaande lichtplekken met min-
der energie te kunnen verlichten, zijn vreemd
genoeg veel mensen hun tuin met spaarlampen
gaan verlichten omdat het toch haast geen ener-
gie kost. Dat is het paard achter de wagen span-
nen”, zegt een actievoerende tuinkabouter die
onbekend wenst te blijven.(AK)

Mooi is ook wat waard 
Rijkswaterstaat staat op het punt een ‘bele-
vingswaarde enquête’ te houden onder bewo-
ners langs het A6-A9 tracé: hoe beleeft en waar-
deert men het omringende landschap? En hoe
waardeer je dat, hoe druk je dat uit? Twee des-
kundigen houden zich daar al enige tijd mee
bezig en deden respectievelijk doen onderzoek
in onze Abcoudse omgeving.
Martin Wassen is hoogleraar landschapsecolo-
gie aan de Universiteit van Utrecht. Hij pleit
voor het meer betrekken van zijn vak wanneer
het landschap moet worden gewaardeerd, be-
schermd of heringericht. “Het landschap ver-
loedert, omdat de landschapsecologen niet in
gesprek zijn met andere inrichters van het land-
schap zoals planologen, stedebouwkundigen
etc.”. We kunnen landschap een ‘belevings- of
ethische waarde’ waarde geven. Daartoe doet
de groep van Martin onderzoek in het plassen-
gebied tussen Amsterdam en Utrecht. “Er ko-
men daar bijzondere vogels en planten voor,
maar het is ook een belangrijk recreatie gebied.
De vraag is, hoe kan je zulke gebieden duur-
zaam ontwikkelen, terwijl de beleving van het
landschap steeds wisselt, zelfs aan trends on-
derhevig is? Maar we moeten er ook geen
Openlucht museum van willen maken, wan-
neer de grondgebonden landbouw in de toe-
komst verdwijnt”. (N&M3/2004)
J. Coeterier van het toenmalig Staring Centrum
in Wageningen deed onderzoek in 1997 in op-
dracht van het Ministerie LNV al binnen de ge-
meentegrenzen van Abcoude (Onderzoeks-
reeks Nota Landschap nr.9). De onderzoekers
trachtten te bepalen hoe Abcoudenaren het
landschap beleven en hoe ze dat positief of ne-
gatief uitdrukken. Abcoudenaren ervaren de
druk van het Rijk en Provincie als storend. Het
landschap dreigt te versnipperen en te nivelle-
ren (meer van het zelfde). Men waardeert juist
de ‘natuurlijkheid’, het ‘historisch karakter’ dat
bewaard is gebleven, de ‘ruimtelijke indruk van
het landschap’, en dat op een steenworp af-
stand van de Randstad. Abcoude vormt nog
een contrast, maar wordt sterk bedreigd: ver-
breding A2 (tot tien rijstroken, verbreding tot
vier sporen (onder het Gein!), plannen voor de
A6-A9 red). Het rapport bevat duidelijke vra-
gen met de antwoorden in cijfers in de annex.
Nuttige materiaal voor de jongste enquete!
(AK) 
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Congres: Oude Hollandse Waterlinie
Op 7 oktober is er van 9.30 – 15 uur een congres
over dit historisch fenomeen in Het Bastion in
Schoonhoven. In 1672, het Rampjaar, werd de
linie voor het eerst gebruikt tegen de Fransen
uit het zuiden, de Engelsen vanaf de zee en de
Duitsers uit het oosten. Het gebied tussen
Weesp en Schoonhoven werd onder water ge-
zet. Het water bevroor helaas voor korte tijd, de
legers trokken toch nog binnen. Willem III ver-
schanste zich in Alphen ad Rijn, waar de
Luxemburgers via het ijs snel voor de poort
stonden. Het weer veranderde echter plotseling
en een flink deel van het gebied veranderde in
een modderpoel. Holland was gered weliswaar
ten koste van veel burgerslachtoffers wier dor-
pen werden verwoest. Deze linie speelt nu nog
een belangrijke rol in het nederlandse waterbe-
heer.
Het idee achter het congres is dit ‘nationale
symbool’ te beschermen, aan te duiden en ver-
der te ontwikkelen tot Wereld-erfgoed. Info:
Postbus 2074, 3440 DB Woerden,tel 0348-565
282; aanmelden: fax nr: 0348-562 847, email
contact@groenehart.info (AK/SGH-Visie).

De mythe van het Groene Hart
Onder die naam wordt een reizende tentoon-
stelling en catalogus gemaakt die vanaf de zo-
mer 2006 startend in Gouda op verscheidene
plaatsen in het Groene Hart te zien zal zijn. Pas
in de 19de eeuw begon de mythe van het on-
aangetaste Hollandse landschap. Daarna volg-
den de schilders en schrijvers. In de 20ste eeuw
werden die gevolgd door de reclamemakers,
die compleet voorbijgingen aan de economische
functie van het gebied.

Gras &Wolken 
Gras&Wolken heeft besloten samen te gaan met
de stichting Het Groene Hart (SGH). Voorzitter
Bram van der Vlugt maakt vanaf nu deel uit
van de Adviesraad van SGH, Wiek Roling zit
nu in het bestuur van SGH, Joop Verheul zal als
deskundige SGH bijstaan. Ze doen dit omdat
na alle werk dat ze verzet hebben met
Gras&Wolken, het SGH een breder en beter
platform biedt. De donateurs is gevraagd om
hun steun nu te geven aan SGH. (SGH-Visie 
juni 2005; AK). 

Kort Groene Hart nieuws

Foto: 
Hetty Litjens
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Is er nog ruimte na de Nota Ruimte? 
Op 16 april 2005, kwamen meer dan zestig le-
den van organisaties in het Groene Hart bijeen,
waaronder Spaar Het Gein om te praten over
de gevolgen van de vaststelling van de Tweede
Kamer van de Nota Ruimte voor het Groene
Hart.. Er zijn grote stukken van het Groene
Hart gesnoept. Bovendien krijgt de locale over-
heid, lees ambitieuze Colleges en Raden, meer
vrijheid in de ruimtelijke ordening. Een grote
verandering met de vorige nota van Pronk, die
juist de ambities van locale bestuurders beperk-
te via rode contouren waarbuiten niet gebouwd
zou mogen worden. Het kabinet, lees mevrouw
Dekker (CDA/VVD) zorgt voor eindeloos
broddelwerk aan de rand van dorpen dat lang-
zaam het Groene Hart vol doet lopen met rij-
tjeshuizen, lege tuintjes en recreatiesnelwegen.
Die middag geven veel van de deelnemers
voorbeelden van Groene Hart bedreigingen: de
Rijn-Gouwelijn, Boskoop, Breukelen, Maarssen
kruipen het Groene Hart in. 

Het Programmabureau Groene Hart heeft een
overzicht gemaakt van alle plannen: ‘Balans
voor het Groene Hart’. Het bureau wil met een
realiseerbaar plan komen, waarbij ook de in-
breng van maatschappelijke organisaties zal
worden gevraagd, die vereniging zijn in het
Groene Hart Pact. Lokale groepen kunnen via
de Stichting Groene Hart hun visie inbrengen..

Zouden we hieruit alvast kunnen concluderen
dat het Groene Hart gewoon verder wordt vol-
gebouwd en we alleen nog iets kunnen zeggen
over de kleur van de dakpannen? 
Dit beeld wordt inmiddels bevestigd door een
studie van he tuimtelijk Planbureau die onlangs
aan minister Veerman werd aangeboden (NRC
17 sept 2005).

Op 30 juni hield de SGH een bijeenkomst met
als titel: Het Groene Hart op de juiste plaats. 
“Ondernemers, bewoners en instellingen moe-
ten de handen ineen slaan”, was de conclusie.
Vandaar waarschijnlijk dat er in het bestuur
van SGH een heel nieuwe eend erbij is geko-
men, de heer Jos Meender, voorheen werkzaam
in het bankwezen. “Moet het Groene Hart op
slot, moeten we terug naar het verleden, een re-
servaat? Nee met een combinatie van idealisme,
doorzettingsvermogen, kennis en kunde kan ie-
dereen in het Groene Hart goed toeven”, zo
zegt hij in het jongste SGH/Visie. (Groene Hart
nieuws/AK) Het kwartaalblad aanvragen bij:
contact@groenehart.info.

Streek-eigenaardigheden
Op de nieuwe website www.struinenenvor-
sen.nl vindt u informatie over streekeigen, ei-
genaardigheden en aardigheden. Pim Steenber-
gen (S&V) en Freek Mayenburg (Staatsbos-
beheer) verzorgen de informatie.   

Bomen in het Gein

De witte paardenkastanje
In mijn tuintje staat een paardenkastanje. Of lie-
ver: aan het Gein staat een kastanjeboom met
een tuintje daar aan vast. Eigenlijk woon ik bij
de kastanjeboom!
Het was liefde op het eerste gezicht;had ik eerst
nog wat twijfels over het huis, toen ik de kas-
tanje zag ging ík voor de bijl: ik kocht een huis
omdat er een prachtige kastanjeboom in de tuin
stond!

Al snel merkte ik dat die liefde niet voor ieder-
een was weggelegd. Want als je van zonnen
houdt dan zit je liever niet onder zo’n grote pa-
rasol als de bladerkroon van een, zeker 85-jari-
ge, paardenkastanje! Bovendien heeft een kas-
tanje zo z’n grillen gedurende het jaar. Als in
het voorjaar de dikke knoppen openbarsten
vind je overal de kleverige resten daarvan. Na
de glorievolle pracht van z’n trots omhoog ge-
stoken bloesemkaarsen dwarrelen steeds meer
bloemetjes als sneeuw naar beneden. Aan de
uitgebloeide kaarsjes komen vervolgens groene,
stekelige bolletjes en omdat ze nu eenmaal niet
allemaal groot kunnen worden, vallen ook deze
vervolgens in je tuin en de boom maakt geen
onderscheid tussen mijn tuintje èn die van de
buren! In de herfst wordt het echt leuk, vooral
als het waait dan moet je oppassen dat je niet
wordt bekogeld met openbarstende, stekelige
vruchtdozen. Al snel liggen overal kastanjes
verleidelijk te glanzen. Je krijgt de neiging om
te rapen en te rapen. Maar veel kun je er niet
mee, je kunt ze voor de sier in een mandje of
schaal leggen. Vroeger konden kinderen zich

Foto: 
Hetty Litjens
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ermee vermaken door er poppetjes en beestjes
van te maken maar die hebben nu liever com-
puterspelletjes. In huis verrimpelen de kastan-
jes al snel tot “ouwe mensen-koppies” en dan
gooi je ze maar weer weg…Inmiddels is het
handvormige blad van okergeel tot bruin ver-
kleurd. Als de eerste vorst is geweest zweven
de nagebleven bladeren stilletjes naar beneden
en bedekken de tuin met een knisperende laag
gloedvolle herfstkleuren.

Op deze manier kun je natuurlijk je straatje blij-
ven vegen! Maar nergens merk je duidelijker de
seizoenswisselingen dan in het tuintje van de
kastanjeboom!

Al in maart kun je bij mooi weer genieten van
de eerste zon onder de nog kale takken van de
boom; onder aan de stam van mijn boom zit
een holletje waarin je precies met je rug kunt
zitten. En als het weer eens zo’n hete dag is kun
je afkoelen onder zijn bladerkroon. Voor de
boom is het een goede plek: ze spiegelt zich in
het Gein en drinkt met de wijd vertakte wortels
het water omhoog. Boomkruipertjes pikken
kriebelende insecten tussen de schors vandaan,
eksters, turkse tortels en houtduiven bouwen
broederlijk naast en onder elkaar hun nest in de
bladerkroon en laten zich boven in de toppen

wiegen door de wind. Een holte in de stam in
de vorm van een reuze navelgat, herbergt al
twee seizoenen een spreeuwennest. Af en toe
gebruikt een steenuiltje de boom als uitkijkpost
in het donker. En altijd zitten er kool- en pim-
pelmeesjes en soms ook een groepje staartme-
zen in de bladeren te zoeken naar iets eetbaars.

Ook elders langs het Gein zijn kastanjebomen te
vinden. Ter hoogte van Gein Noord 28, even
vóór de vroegere melkfabriek, fiets je door een
tunnel van kastanjebomen en vlak naast het
Wilhelminabruggetje is ook een mooi exem-
plaar te vinden.

De witte kastanje
(Aesculus hippocastanum) werd in de 16e
eeuw door een diplomaat uit Turkije naar Ne-
derland meegenomen. In Turkije mengde men
gemalen kastanjes door het voer voor paarden
omdat het volgens hen een goed geneesmiddel
was tegen hoesten, kortademigheid en zweten
van paarden.
De witte kastanje is inheems in Griekenland en
Albanië en werd als sierboom aangeplant in al-
le delen van Europa in parken, tuinen en stra-
ten. Vanwege de vruchten werd de boom ook
vaak aangeplant in wildreservaten voor herten
en wilde zwijnen.
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De boom kan 25 meter hoog en wel 200 jaar oud
worden. De stam is stevig en heeft een brede,
koepelvormige kroon. De samengestelde blade-
ren zijn handvormig en 20 –25 cm lang. Ze be-
staan uit 7 tot 9 langwerpige, ovale bladslippen.
De knoppen zijn groot en bruin en worden al in
de winter kleverig. Als je een blad afbreekt dan
zie je aan het uiteinde van de steel een verdik-
king die wat lijkt op de hoef van een paard en
op het afbreekpunt blijft ook een hoefvormig lit-
teken achter op de tak. De bloemen zijn wit met
rode en gele spikkels en groeien in kaarsvormi-
ge, hoge trossen. Ze bloeien in april-mei en de
groene, stekelige vruchten groeien in de herfst
uit tot stekelige zaadbolsters die, uiteensplij-
tend, de glanzend roodbruine kastanjes loslaten.
De stam is stevig en nogal kort, soms met bul-
ten. De schors is bruingrijs en blijft lang glad, la-
ter vormen zich dunne, loslatende plaatjes. 
De roodbloeiende kastanje is een gecultiveerde
vorm.
Een nadeel van de boom is dat het blad al heel
vroeg in de zomer lelijk wordt door de inwer-
king van de wind. De boom heeft vruchtbare
grond nodig, houdt van een vochtige bodem en
veel licht.

(Geraadpleegd: Moussault:”bomen en struiken in
bos en veld”; “Bomen” door Jaromír Pokorn˘, Zuid
Boekprodukties) 

Kastanjebomen in gevaar

Zoals al eerder de iep en de beuk wordt nu ook
de kastanje bedreigd door besmettelijke ziektes.

De Kastanjemineermot
legt z’n eitjes in de bladeren van de boom. Als
de larven uitkomen eten zij de bladgroenkor-
rels op en graven zo gangen door het blad
waarin gaten komen die het blad verkleuren en
doen afsterven. Door de recente warme zomers
heeft de mot zich sterk kunnen verspreiden.
Hoewel de boom hierdoor niet dood gaat kan
er wel verzwakking ontstaan wat in combinatie
met de veel ernstiger “bloedingziekte” kan lei-
den tot afsterven.

Bloedingziekte.
Op de stam ontstaan kleine, donkere vlekjes die
zich uitbreiden en roestbruin van kleur wor-
den. In het voorjaar komt er uit deze plekjes
een heldere vloeistof en aan het einde van de
zomer drogen de natte plekken op tot ruwe,
zwarte, harde korsten. Onder die plekken is de
bast verrot en kan geen transport van water en
voedingsstoffen meer plaatsvinden.
Op diverse plaatsen in Nederland is 50 tot 70
procent aangetast. In Amsterdam, Utrecht en
Den Haag zijn hele lanen aangetast. In 2002
werden de eerste zieke bomen gevonden in
Friesland, Noord- en Zuid-Holland. De ziekte
verplaatste zich van noord naar zuid. De oor-
zaak is onbekend. Het kan door een bacterie of
door een virus veroorzaakt worden. Men zoekt
naar een schimmel die de mogelijke veroorza-
ker is. Het kan zijn dat de kastanjemineermot
deze schimmel heeft meegebracht. Een relatie
met klimaatverandering wordt niet uitgesloten.
Een slechte ondergrond, droogtestress in com-
binatie met met luchtverontreiniging dragen in
ieder geval bij aan het kwetsbaarder worden
van de bomen voor aantasting.

Wat kun je doen? 
Je kunt door de mot aangetaste bladeren in de
herfst verzamelen en verbranden of verwijde-
ren (niet in de composthoop!!), zodat de larven
niet kunnen overwinteren.

Wat betreft de bloedingziekte:
zieke bomen aangeven. Inventarisatie kan hel-
pen bij het zoeken naar een richting waarin de
oplossing moet worden gezocht!
Voor bomen op openbare plaatsen melden bij
de betreffende gemeentelijke instanties. Van
www.kastanjeziekte.wur.nl hier kun je een for-
mulier downloaden en dat opsturen naar de
universiteit van Wageningen.

Het is ons aller belang hier alert op te zijn:
kastanjebomen zijn bepalend voor het aan-
zicht van ons landschap zowel in de stadspar-
ken en lanen als in ons buitengebied!! 

(Uit o.a.: tijdschrift “Weer”, artikel “weer en na-
tuur” van Baltus Zwart)  

Anneke de Groot
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Toen het nog donker ’s avonds werd,
melkweg en sterrenbeelden helder, de hemel

nooit ontstoken aan en rosse neongloed.

toen nog je lampion de weg bescheen
van huis tot huis waar je je liedje zong,

toen nog voor meer licht in de kamer
een ouderlijke treurwilg werd gekapt

die wuiven kon, de wind
onzichtbaar op zijn lege plek daarna

-    meer licht, zei Goethe in de stoel
waarin hij stierf ; verloor hij zicht

of ging hem pas een licht op, eindelijk?

in duisternissen zwevend over
de wateren was het, voor licht bestond, 

het eerste woord : er zij, -  Maar nu,

die honderd jaar oude kastanje,
ouder dan jij hier worden kunt, die

’s zomers de keuken verduistert, kaal
met zijn takken zie de maan schijnt om-

armt,

geen denken aan kappen, alleen al
zo’n liedje verbiedt het, daarom

gaat in de keuken om vlees te snijden
de lamp aan, is samen praten

leuker als het langzaam 
donker wordt.

Mij, schreef de blindgeworden Borges, rest
de schemer, de gewoonte van het gedicht.

C.O. JELLEMA

ZICHT
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