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In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
welke maatregelen Waternet wil toepassen om de
veiligheid in het Gein te waarborgen en het land-
schap zo weinig mogelijk aan te tasten. Deze maat-
regelen staan in de zgn. Variantennota, die Water-
net heeft opgesteld in nauw overleg met een breed
samengestelde klankbordgroep. Inmiddels heeft
het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht de Variantennota vastgesteld. De volgende

Op 10 november jl. hield Waternet een informatieavond over de dijkverbetering in het Gein. Veel
bewoners waren aanwezig. Er bleek waardering te zijn voor de aanpak van Waternet. Maar de varianten
of oplossingsrichtingen moeten de komende maanden nog verder worden uitgewerkt in een definitief
dijkverbeteringplan. De details moeten nog worden ingevuld. Hoe zal dat gaan? Spaar het Gein heeft al
een lijstje met wensen voor het vervolg klaar liggen.

Vervolg op blz. 2

stap is nu dat de maatregelen in detail worden uit-
gewerkt. Voor elk stukje dijk wordt dan precies
vastgelegd welke van de maatregelen wordt uitge-
voerd en op welke manier.

Op de informatieavond heeft Spaar het Gein zijn
waardering uitgesproken over de inhoud van de
variantennota en de wijze waarop Waternet in de
afgelopen periode met de klankbordgroep heeft
samengewerkt aan de totstandkoming daarvan.

Wat een verschil met 4 jaar geleden
Dat was vier jaar geleden wel anders. Hoe begon
het ook al weer met de dijkverbetering in het Gein?
In het voorjaar van 2006 hadden wij Waternet
uitgenodigd om voor onze Algemene Ledenverga-
dering uiteen te zetten wat Waternet van plan was.
Het was de eerste kennismaking met Waternet en
die beviel ronduit slecht. De ingenieurs van Water-
net bleven volharden dat op dijken geen bomen
konden staan en presenteerden plaatjes van dijken
die ons meer aan de Afsluitdijk deden denken
dan aan het Gein. Enige tijd later kregen we onder-
zoekrapporten onder ogen, waaruit bleek dat het
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waterschap weinig rekening hield met de waarden
van het Gein. De situatie leek desastreus uit te pak-
ken voor het Gein. ‘Onderbouwing reconstructie
dijken zwak’ en ‘Plannen kadeversterking desas-
treus’ kopten de Nieuwsbrieven van Spaar het Gein
(nr. 22 en 23).
Maar gelukkig kwam er verandering. Waternet
zette het proces stil, ging in beraad en maakte na
geruime tijd een ‘doorstart’. Met maar liefst 24
belanghebbenden stapten we op uitnodiging van
Waternet in een klankbordgroep. Aanvankelijk
overheerste argwaan. Niet verwonderlijk na die
eerste ervaringen. Maar na een aantal bijeenkom-
sten met stevige discussies, een heus ‘college dij-
ken’ voor de echte doorzetters en een wandeltocht
in het Gein met de inmiddels door Waternet inge-
roepen landschapsarchitecte groeide het vertrou-
wen, over en weer. Waternet deed extra onderzoek
en gaandeweg bleek dat de veiligheid kon worden
gewaarborgd met veel minder ingrijpende maat-
regelen dan iedereen van tevoren voor mogelijk
had gehouden. In de vorige Nieuwsbrief heeft u de
plaatjes kunnen zien:
• verhoging van de kruin
• slootverlegging bij de weilanden
• bij erven en tuinen een houten damwand in de

sloot
• aan beide uiteinden van het Gein een stuw, die

het water kan keren na een dijkdoorbraak.
Van de 4500 bomen kunnen er 4300 behouden
blijven. Op een enkel stukje na blijft het oorspron-
kelijke talud in stand.
Het kan verkeren: soms is het hartstikke hard nodig
dat je als ‘participerende burgers’ de confrontatie
zoekt met een instantie die te licht denkt over de
belangen van bewoners en de waarden van hun
woonomgeving. Maar als die instantie bijdraait en
goed bezig is, moet je ook het vertrouwen durven
schenken dat ze verdient. Op dat punt staan we nu.

Wensen
Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar. Na de
variantennota moeten nog vele vervolgstappen
worden gezet. Of en in hoeverre de oplossingen in
de Variantennota het gewenste resultaat zullen
opleveren, hangt sterk af van de wijze waarop die
vervolgstappen worden ingevuld.
Wij hebben onze wensen voor de komende uitwer-
king op een rij gezet:

1. Spaar het Gein vraagt Waternet of zij de uitvoe-
ring zorgvuldig aanpakt. Als bomen de werk-
zaamheden kunnen overleven, moet er in de
uitvoering ook alles aan gedaan worden om
dat te bereiken. In de klankbordgroep is afge-
sproken dat een werkgroep met deskundigen
van Waternet en leden van de klankbordgroep
de uitvoeringswijze gaat doornemen: de werk-
groep Techniek. Welk materiaal wordt ingezet?
Hoe worden de varianten per stukje Geinkade
gedetailleerd? Waar wordt welke maatregel
toegepast? Spaar het Gein wil betrokken blijven
bij de uitwerking van de maatregelen in het dijk-
verbeteringplan en vervolgens de uitvoering van
de werkzaamheden door een aannemer. Wij
willen maximale zekerheid dat de intenties in de
variantennota daadwerkelijk worden uitgevoerd
zoals afgesproken.

2. Naast de werkgroep Techniek komt er een werk-
groep Landschap, waarin de landschapsarchitec-
te en klankbordgroepleden zich gaan buigen
over de maatregelen om het landschap in stand
te houden of te verfraaien. Daarbij komt ook het
herplantplan aan de orde. We hebben al diverse
plekken op het oog, waar naar onze mening
extra zorgvuldigheid geboden is.

3. De variant ‘teenslootverlegging’ betekent dat
de boeren in het Gein een strook van hun land
moeten afstaan. Als ze ook eigenaar zijn van
de dijkberm moet Waternet met hen overeen-
stemming zien te bereiken over verlegging van
de sloot. De boeren verliezen een strook produc-
tief grasland. Wij vragen Waternet de boeren een
redelijke vergoeding te geven voor de strook
grond en voor de eventuele hinder en schade die
zij ondervinden tijdens het werk.

4. Hoewel de varianten vastliggen, is er soms
op detailniveau nog ruimte voor verschillende
manieren om de inrichting vorm te geven. Wij
vragen Waternet om in alle openheid met de
bewoners te communiceren en hen in de
gelegenheid te stellen om mee te praten over de
detailinvulling op of nabij hun erf of tuin. Tevens
stellen wij voor tijdens de uitvoering een meld-
punt in te stellen, waar de bewoners eventuele
onduidelijkheden of problemen kunnen aankaar-
ten. Waternet heeft al aangegeven dat iedereen
die wensen of vragen heeft, welkom is.

5. Het is geweldig dat de dijk zorgvuldig en met
voldoende aandacht voor het landschap wordt
ingericht. Maar daarmee zijn we er nog niet. Als

Zal ook deze sloot verlegd worden?
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De samenvoeging van Abcoude en De Ronde Venen
is nog niet eens gerealiseerd. Toch is het ambtelijk
apparaat van de fusiegemeente al een proces ge-
start dat moet leiden tot een structuurvisie en een
viertal deelvisies voor de diverse kernen. Die visies
moeten de basis vormen voor het te voeren beleid
en het gebruik van ruimte in de hele gemeente.
Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Af-
gelopen september 2010 is onder meer een website
gelanceerd (www.eenlevendigegemeente.nl) met
daarop een toelichting op dat proces en die visies.
Abcoude heeft nog maar kort geleden (2009) een
structuurvisie voor haar buitengebieden vast-
gesteld. Het is niet de bedoeling dat de nieuwe
structuurvisie en/of de deelvisie Abcoude deze
gaat vervangen. Toch bevat de deelvisie Abcoude
een beschrijving van problemen en mogelijke op-
lossingen die relevant zijn voor het buitengebied,
dus ook voor het Gein.
Inwoners en belangengroeperingen zijn in de gele-
genheid gesteld een reactie in te dienen. Spaar het
Gein heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
De reactie van Spaar het Gein kunt u downloaden
vanaf www.spaarhetgein.nl (dossier Structuur-
visie Ronde Venen).

Punten waarop Spaar het Gein heeft gereageerd zijn:
• Een autoverbinding Abcoude - Amsterdam

Zuidoost langs het spoor (en het daarmee ver-
band houdende onderwerp oostelijke rondweg)

• Afsluiting Geindijken voor gemotoriseerd
niet-bestemmingsverkeer en sluipverkeer (en de
verkeersproblematiek in de Stationsstraat)

• Recreatie
• Bebouwing Land van Schoenmaker
• Een bedrijventerrein in het Geingebied, ten oos-

ten van de spoorbaan (in de Broekzijdse polder!)
• Oude stationsgebouw
• Windturbines in het Gein
De gemeente heeft de reacties verzameld en
becommentarieerd in een in november 2010
gepubliceerde Reactienota Kadernotities Structuur-
visie De Ronde Venen. In soms concrete, soms wat

algemener bewoordingen reageren de opstellers op
de reactie van Spaar het Gein.

Vervolg
Op basis van de kadernotities, reacties, antwoorden
en aanbevelingen wordt de komende tijd een
Nota van Uitgangspunten voor de structuurvisie
opgesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
klankbordgroepen van zowel maatschappelijk
organisaties als raad en bewoners. De Nota van
Uitgangspunten is de basis voor de opstelling van
de uiteindelijke structuurvisie (eerst in concept).
Op onderdelen worden nog kleine symposia ge-
houden of speciale ontwerpateliers, die opnieuw
voor iedereen toegankelijk zijn. Spaar het Gein zal
deze vervolgstappen nauwgezet volgen.

Wat vindt u?
Veel van deze onderwerpen zullen levendige discus-
sies teweeg kunnen brengen. Spaar het Gein heeft in
haar reactie nog niet over alle onderwerpen een
standpunt ingenomen. Daarvoor willen we eerst met
u in gesprek. Als u uw mening wilt geven: graag!
Op onze website kunt u lezen hoe dat kan.

Rien Leemans

Spannende dilemma’s. Denkt u mee?

het werk is uitgevoerd blijft er beheer en onder-
houd nodig. Daarbij gaat het zowel om een goed
onderhoud van de bomen als om een zorgvuldig
beheer van de lage bermen die straks na de sloot-
verlegging op veel plaatsen zullen ontstaan. Wij
vragen Waternet om samen met de klankbord-
groep te onderzoeken hoe het beheer en onder-
houd het beste kan worden aangepakt en daarbij
te letten op de landschappelijke en financiële
kanten van de zaak.

We hebben waardering voor wat er ligt. En een
aantal wensen voor het vervolg. We zouden ook
kunnen zeggen: zorgen voor de toekomst. Maar dat
klinkt te negatief. We hebben er vertrouwen in dat
het lukt om ook in de komende fase op constructie-
ve wijze met Waternet te blijven samenwerken.

Tjebbe de Boer

Ronde Venen peilt wensen over gebruik ruimte en middelen ter voorbereiding op
structuurvisie.
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De gemeentelijke herindeling heeft veel invloed op
lokale organisaties en belangenvereningen, zo ook
op De Groene Venen en Spaar Het Gein. Spaar het
Gein is ongetwijfeld bij veel Abcoudenaren net
zo bekend als De Groene Venen dat is bij veel
Vinkeveners. De Groene Venen bestaat nu bijna
40 jaar en telt ruim 200 leden. Ons doel is het bestu-
deren, beschermen en verbeteren van het woon- en
leefmilieu en het behouden van de natuur en het
landschappelijk karakter van het veenweidegebied
in en rond Vinkeveen en Waverveen. De Groene
Venen vindt dat bewoners, recreanten en passanten
het gebied rond Vinkeveen en Waverveen land-
schappelijk moeten blijven herkennen als oorspron-
kelijk verveningsgebied en als een omgeving
met aantrekkelijke natuur met daarbij passende
recreatiemogelijkheden.

En dat is waar onze werkzaamheden en belangen
elkaar raken want Spaar het Gein stelt zich ten doel
de bijzondere landschappelijke, natuurwetenschap-
pelijke en cultuurhistorische waarden van het Gein-
gebied te beschermen en te ontwikkelen.

Doordat Abcoude en Vinkeveen nu onder één
gemeente vallen is het van belang dat we de
handen ineen slaan en voortaan samen opkomen
voor ons beider belang. De Groene Venen is bijzon-
der blij dat onze gemeente wordt uitgebreid met

het historische en prachtige Gein. De lijst natuurge-
bieden die het beschermen waard zijn groeit uit tot
een indrukwekkende lijst; de Demmerikse Polder,
de Vinkeveense Plassen, de Botshol en Waverveen.

De gemeente ziet ons als serieuze gesprekspartner
en dat zal alleen maar meer worden nu we onze
samenwerking met Spaar het Gein kunnen ver-
sterken. We willen betrokken worden bij belang-
rijke besluitvorming op het gebied van natuur
en landschap. Zo bemoeien we ons actief met het
kappen van bomen, het bouwbeleid op kwetsbare
plaatsen en met infrastructuur.

En als wij onze omgeving mooier willen maken en
mooi willen houden dan is contact met de inwoners
van zowel Abcoude als Vinkeveen heel belangrijk.
Jaarlijks organiseren we ledenvergaderingen, voor-
en najaarsavonden en veel andere leuke lezingen
en activiteiten waarbij u van harte welkom bent.
Wij zijn ervan overtuigd dat we u daarmee een in-
teressante aanvulling kunnen geven op de jaarlijkse
activiteiten van uw vereniging ‘Spaar het Gein’.
Informatie over ons jaarprogramma vindt u op
www.degroenevenen.eu. Samen met Spaar het
Gein treden we 2011 met veel vertrouwen tege-
moet.

Charlotte Smit (secretaris)

Spaar Het Gein breidt uit?
Kennismaking met milieuvereniging "De Groene Venen".

foto: Peter van Haastrecht

foto: Ton Geurts
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Wat heeft het bestuur de afgelopen
periode gedaan
Mei 2010: De vernieuwde website www.spaarhet-
gein.nl gaat ‘on air’. Overzichtelijk en virusvrij.

Juli: De Dorpsraad van Nigtevecht vraagt onze
steun: de provincies Noord-Holland en Utrecht
dreigen het ontwerp van de fietsbrug over het Am-
sterdam-Rijnkanaal van Rogier de la Rive Box af te
serveren. Mails naar de wethouders van Abcoude
en Loenen. Loopt goed af: het ontwerp doet mee als
één van de alternatieven. Maar er zit nog steeds
niet veel schot in de besluitvorming.

Augustus: Waternet verzoekt alle deelnemers in
de klankbordgroep dijkverbetering om een formele
reactie op het ontwerp van de variantennota. Spaar
het Gein geeft zijn mening: we stemmen in met de
aanpak en hebben nog wel wat wensen voor de
uitwerking.

September: De provincie Utrecht maakt bekend het
huidige Streekplan te gaan vervangen. In een reac-
tie herinnert Spaar het Gein voor de zekerheid nog
maar eens aan haar standpunt dat het Gein geen
geschikte locatie is voor plaatsing van grote wind-
turbines. In het huidige Streekplan wordt die
mogelijkheid nog opengehouden.

12 oktober: start van de Commissie Natuurwaarden
van het Gein. Een enthousiaste groep natuurlief-
hebbers komt bij elkaar om te brainstormen over
het inventariseren van de flora en fauna in het
Gein.

10 november: informatieavond Waternet over
de dijkverbetering in het Gein. Veel bewoners aan-
wezig. Spaar het Gein en andere leden van de
klankbordgroep helpen mee om toelichting te ge-
ven op de varianten. Namens de klankbordgroep
houdt Tjebbe de Boer een praatje.

Oktober: Spaar het Gein reageert op de kadernotitie
voor de structuurvisie van de nieuwe gemeente
De Ronde Venen. We wijzen elke suggestie om te
gaan bouwen ‘over het spoor’ , maar ook in het
’landje van Schoenmaker’ af.

November 2010: het bestuur wijdt een avond aan
een verkenning van de verkeersproblematiek in het
Gein: sluipverkeer, knelpunten in de Stationsstraat,
te hard rijden. Er moet iets gebeuren. We komen
hier zeker op terug.

TB / RL

Wie langs Gein Noord wandelend langs de witte
boerderijen Vredelust en Gein en Stein komt, moet
maar eens goed de beide voorgevels vergelijken. Er
is iets vreemds aan de hand. Vredelust heeft een
mooie klassieke voorgevel waar een stenen trap
leidt naar de voordeur, tussen de twee ramen en
onder de dakkapel gesitueerd. Gein en Stein daar-
entegen, heeft, waar je de voordeur zou verwach-
ten, een lege plek met daarboven een derde raam.
Het verhaal dat daar achter zit werd mij verteld
door Gerrit Kreuger, die samen met zijn vrouw Els
en hun kinderen tot 1994 in de boerderij woonde.
De in de 17e eeuw gebouwde boerderij had oor-
spronkelijk wel degelijk midden in de voorgevel
een voordeur met een stenen trap. Die ingang was
bedoeld voor de landeigenaar die in het voorhuis
woonde. De boer, die het boerderijgedeelte pachtte,
had zijn voordeur aan de zijkant van het achter-
huis.
In de 19e eeuw werd belasting geheven op heel
andere zaken dan tegenwoordig. Stenen buiten-
trappen en schoorstenen hoorden daar ook bij.
Nadat Gerrits grootvader in 1875 de boerderij
had gekocht, heeft hij de schoorsteen en de buiten-
trap laten verwijderen. Dat scheelde een boel

Gein en Stein

Het echtpaar Kreuger kreeg deze vaas met een
afbeelding van hun boerderij cadeau.
.
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De winter van 2009-2010 was lang en koud. Meest kenmerkend was het dikke sneeuwdek dat er voor
zorgde dat in Nederland overwinterende ganzen en zwanen een abnormale verspreiding vertoonden.
Friesland, traditionele pleisterplaats voor overwinterende ganzen was verlaten, want de ganzen zochten
hun heil in West- en Midden-Nederland waar het sneeuwdek minder dik was. Ook rond Abcoude vielen
de grote groepen eenden, ganzen en zwanen op.

later ook afgebroken moest worden, waren de schu-
ren die in 1939 op het weiland achter de boerderij
waren gebouwd. Dat waren 4 schuren bestemd voor
kanonnen, en een commandokeet, die alle vermomd
waren als boerderij, stal, hooiberg enz. De mondin-
gen van de kanonnen zouden gericht worden op
de Weesperbrug ter verdediging van Amsterdam.
Echter, de oorlog brak uit voordat de kanonnen
geplaatst waren. Toen het Nederlandse leger in Soes-
terberg moest terugtrekken voor de Duitsers, sleep-
ten ze de kanonnen hierheen en verstopten ze onder
de lindebomen voor het huis. Na een paar dagen
werden ze alsnog in de schuren geplaatst, maar ze
zijn verder nooit in gebruik genomen.
Na 1969 heeft Gein en Stein door onteigening veel
land moeten afstaan aan de gemeente Amsterdam.
Het land zou nodig zijn voor stadsuitbreiding.
Die stadsuitbreiding ging gelukkig niet door, maar
ondanks vele, en kostbare, pogingen is het de
familie Kreuger niet gelukt om het land terug te
kopen. Gerrit ging over op het verhandelen van
gebruiksvee (melk- en vleeskoeien). Schapen had
hij niet meer.
Nu wordt de boerderij bewoond door de jongste
dochter met haar gezin. Maar Gerrit heeft nog
steeds een stukje weiland aan het Vrijerslaantje
waar hij een stuk of tien Shetlandse pony’s houdt
voor de handel. Twee keer per dag gaat hij er heen
met de overgebleven groente van Koot om
ze te voeren. Zo geniet hij nog dagelijks van het
mooie Geinlandschap. (foto hierboven: de situatie
omstreeks 1945)

GW

Kleine Zwanen in de sneeuw:
bijzondere wintergasten langs het Gein

belastingcenten! Jarenlang hebben sindsdien
wandelaars zich verbaasd als ze de vreemde voor-
gevel van Gein en Stein zagen. Een voordeur waar
niemand bij kon! Die situatie bleef bestaan tot 1945,
toen werd de voordeur er uitgehaald en in plaats
daarvan een raam geplaatst.
Gerrit heeft op 1 januari 1955 de boerderij over-
genomen van zijn vader, samen met zijn broer
Hijmen. In die tijd waren er weinig boerderijen te
koop, dus boerenzonen deelden een boerenbedrijf,
of de broer die niet op de ouderlijke boerderij te-
recht kon ging emigreren, of begon een melkzaak in
de stad. Gerrit en Hijmen hadden letterlijk ieder de
helft van het bedrijf: ieder zijn eigen weiland, zijn
eigen vee en zijn eigen financiën. De machines ech-
ter werden gedeeld. Zeven jaar hebben ze samen
geboerd. Toen kon Hijmen een andere boerderij
overnemen en kreeg Gerrit het hele boerenbedrijf.
De geschiedenis van Gein en Stein is er een waar
veel over te verhalen valt. Het een en ander is daar-
over ook te lezen in het boek “Het Gein, Levens-
loop van een rivier”. Gerrit kan er smakelijk over
vertellen. Zoals over de grote boomgaard opzij van
het huis waarvan het fruit op zolder werd bewaard.
Dankzij de ontbrekende trap konden paard en
wagen tot aan de gevel gereden worden zodat het
fruit zo via de zwevende voordeur de kar op kon,
voor de markt in Weesp. En over de storm in 1944,
die zo heftig was dat alle appels en in een keer
af waren, en door de buurman, met lieslaarzen
aan, uit het water geschept moesten worden. Ja, die
oorlogsjaren hadden hun sporen achtergelaten. Door
de inundatie waren alle fruitbomen gesneuveld en
moesten helaas na de oorlog gerooid worden. Wat
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Tellingen in het Geingebied
Als gezegd, telde ik op 21 januari in het gebied
Abcoude-Baambrugge-Driemond (tussen het spoor
en het ARK) in totaal 180 Kleine Zwanen. Ik besloot
het gebied daarna regelmatig te blijven tellen om te
zien hoe lang deze vogels zouden blijven. Eén à
twee keer per week reed ik een rondje en telde de
zwanen en soms (afhankelijk van de beschikbare
tijd) ook andere soorten vogels. De zwanen bleven
gedurende een volle maand in wisselende, maar
langzaam afnemende aantallen pleisteren in het
Gein-gebied. De laatste groep zag ik op 20 februari.
De grootste concentraties bevonden zich in de lage
delen van de polder ten zuiden van de Velterslaan,
langs de Molenwetering. Soms verplaatste een deel
van die groep zich naar de noordzijde van Fort
Nigtevecht. Kleinere groepjes bevonden zich ten
zuiden van de Delphinemolen en langs de Indijk-
weg. In de Broekzijdsepolder zag ik nooit Kleine
Zwanen.

Geringde zwanen: waarnemingen van
individueel herkenbare vogels
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de trek en
overleving van ganzen en zwanen, door vogels
bijvoorbeeld met een plastic kleurring uit te rusten
waarop een individuele code staat. Tijdens mijn
telrondjes zag ik regelmatig Kleine Zwanen met
kleurringen (pootringen en halsringen), waarvan ik
met mijn telescoop dikwijls de code kon aflezen. Zo
kreeg ik een beeld over welke vogels hoe lang in
het Gein-gebied verbleven en achteraf, nadat ik
mijn aflezingen gemeld had (via www.geese.org)
kreeg ik ook informatie waar de vogels geringd zijn
en waar deze vogels nog meer waren gezien

Hoe lang bleven de kleine Zwanen in
het Gein-gebied?
Sommige geringde vogels bleven twee tot vier
weken, anderen zijn slechts één tot enkele dagen in

Januari 2010. Het was winter, het vroor en sneeuw-
de, vooral Noord-Nederland verdween onder een
dik pak sneeuw. Elke ochtend en avond hoorde ik
grote groepen Smienten over Abcoude vliegen, op
de Ouderkerkerplas sliepen er zeker 18.000. De hele
dag zag je grote V-formaties ganzen overtrekken.
De polders rond Abcoude zaten vol met ongewoon
grote aantallen Kolganzen, Brandganzen en zelfs
groepen Toendrarietganzen. De Ronde Hoep telde
zelfs 75.000 ganzen. Watervogels op de vlucht voor
Koning Winter.

Kleine Zwanen in de polder!
Boswachter Erik de Haan van Natuurmonumenten
vertelde me dat hij bij Fort Nigtevecht een grote
groep Kleine Zwanen had gezien, zeker honderd.
Aangezien de Kleine Zwaan al vele jaren mijn be-
langstelling heeft, ging ik er direct naar toe, om te
kijken wat die prachtige vogels daar deden. Per slot
van rekening is de Kleine Zwaan geen regelmatige
gast in Abcoude, en zeker niet in die aantallen.
Tot mijn grote verrassing zat er een groep van
ca 150 vogels ten zuiden van Fort Nigtevecht, in
Polder Baambrugge Oostzijds. Verspreid bleken er
nog andere, kleinere groepjes aanwezig, en in totaal
telde ik zelfs 180 Kleine Zwanen. Bovendien waren
er maar liefst 15 Wilde Zwanen, de grote broer van
de Kleine Zwaan, ook een wintergast. En dan na-
tuurlijk nog 10-tallen Knobbelzwanen, die meestal
uit de omgeving afkomstig zijn, maar soms zitten
ook daar gasten uit het noorden tussen, zoals blijkt
uit ringwaarnemingen. Drie soorten zwanen dus in
het Gein-gebied.

Russische wintergasten
Kleine Zwanen broeden in het noorden van
Europees Rusland, in moerassige kusttoendra’s die
bezaaid zijn met kleine meertjes. Van mei tot
september verblijven ze daar om te nestelen en
jongen groot te brengen. Daarna vliegen ze in twee
etappes via de Baltische Staten naar West-Europa
om te overwinteren. De grootste concentraties
bevinden zich in Nederland en Engeland. Kleine
Zwanen verblijven tussen oktober en maart in
Nederland, de hoofdmoot van de populatie komt
tegenwoordig als gevolg van klimaatverandering
pas aan in november en vertrekt alweer in de twee-
de helft van februari. In het voorjaar trekken ze via
Noord-Duitsland/Denemarken, de Baltische Staten
en de Russische Witte Zee terug naar hun broed-
gebieden. Kleine Zwanen voeden zich vooral met
waterplanten, zegges en zelfs bessen, maar in het
winterhalfjaar eten ze ook oogstresten (o.a. bieten-
koppen en aardappelen) en zijn ze te vinden op
vochtige en natte (overstroomde) graslanden.
De Kleine Zwaan is de minst talrijke van de drie
zwanensoorten. De populatie is altijd klein van om-
vang geweest en varieert tussen 15.000 en 30.000.
Het gaat de laatste 15 jaar niet goed met de Kleine
Zwaan, want de aantallen nemen in alarmerend
tempo af, met zo’n 5% per jaar.

Paartje Kleine Zwanen in de sneeuw. Kleine Zwanen zijn maar half zo
groot als onze Knobbelzwaan en hebben een typische geel-zwarte snavel.
De Wilde Zwaan, die lijkt op de Kleine Zwaan, is veel groter en heeft meer
geel op de snavel. © Foto: Jan Willem Hilverts.
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het gebied gebleven. Het totale aantal individuen
dat van het Gein-gebied gebruik maakte lag waar-
schijnlijk tussen de 300 en 400 vogels. Uitgaande
van een populatiegrootte van 20.000 Kleine
Zwanen is dat ca. 15-20%, wat een groot aandeel is
van deze kwetsbare populatie. Overigens is de
Kleine Zwaan in het Gein een incidentele winter-
gast die alleen onder extreme weersomstandig-
heden gebruik maakt van dit gebied.

Locale verplaatsingen van vogels
Kleine Zwanen foerageren in graslandgebieden
rond plaatsen met open water waar ze ’s nachts
veilig kunnen slapen. De koppeling slaapplaats-
foerageergebied is belangrijk voor ze. Zulke slaap-
plaatsen liggen o.a. in de Botshol/Vinkeveense
Plassen, de Ouderkerkerplas, de Spiegel- en Blijk-
polderplas bij Nederhorst den Berg, het Naarder-
meer en het IJmeer.
Onderstaand kaartje geeft een overzicht van regel-
matig en incidenteel gebruikte pleisterplaatsen in
de regio, plus potentiële slaapplaatsen. Op basis
van de verplaatsingen van geringde zwanen in
Baambrugge-Oostzijds lijken diverse polders in de
regio samen kennelijk als een soort superpleister-
plaats te fungeren die bestaat uit vaste en minder
vaste plekken waartussen uitwisseling mogelijk is.
De zwanen die in het Gein-gebied verbleven,
hebben mogelijk geslapen op de Spiegelplas bij

Nederhorst den Berg en bezochten van daaruit
afwisselend het Gein-gebied of andere grasland-
gebieden (Aetsveldse polder en Garsten) om te
foerageren. Ook was er uitwisseling met de Boven-
kerkerpolder.

We hebben dus bijzondere wintergasten in het Gein
op bezoek gehad afgelopen winter. Hopelijk zullen
de lezers van SHG zich bij het zien van Kleine
Zwanen realiseren dat deze kwetsbare soort een
drukbezet jaarprogramma heeft, waar alle omstan-
digheden moeten kloppen om succesvol te zijn.
Gelukkig hebben Kleine Zwanen het Gein-gebied
tot hun beschikking in geval van nood.

Een woord van dank
Ik bedank Erik de Haan van Natuurmonumenten
dat hij mij tipte over de aanwezige Kleine Zwanen
bij Fort Nigtevecht. Verder wil ik ook graag de boe-
ren uit Polder Baambrugge Oostzijds bedanken, in
het bijzonder de heer Van den Anker, voor toestem-
ming om hun land te betreden. Ook een bedankje
aan Jan Willem Hilverts voor de fraaie foto in dit
artikel en aan mijn oud-collega’s van het KNAW-
NIOO voor het faciliteren van de rapportages over
door mij afgelezen halsbandzwanen.

Jan Beekman
adajan@xs4all.nl

Pleisterplaatsen Kleine Zwanen rond Abcoude
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Wilt u weten welke Geingerelateerde activiteiten er plaatsvinden?
Kijk dan even op www.spaarhetgein.nl, menu Vereniging, submenu Agenda.

Altijd up to date!

Flora- en Fauna-inventarisatie van start
Thema op de Algemene ledenvergadering 29 maart 2011

Zoals al eerder gemeld is een enthousiaste groep
leden onder leiding van Jan Beekman, onder de
naam Commissie Natuurwaarden, gestart met het
maken van een plan om de natuurwaarden van het
Gein in kaart te brengen door middel van een gede-
gen flora- en fauna-inventarisatie. De commissie
neemt er een paar jaar de tijd voor. Welke bijzonde-
re vogels, zoogdieren, planten, bomen, reptielen,
amfibieën en vissen kunt u in en om het Gein
tegenkomen? Dat zijn er veel meer dan u en wij
denken! De afgelopen maanden zijn bijvoorbeeld in
het Geingebied waargenomen:
• ijsvogel
• wezel
• bosuil
• vos
• kerkuil

In de commissie zitten behalve Jan Beekman
ook Ton Koekenbier, Dirk Quaak, Jan Dulfer, Gay
Jannette Walen, Ger van Schaick, Jur van den
Bosch, Anneke de Groot, Rien Leemans en Tjebbe
de Boer . Ook u kunt helpen bij deze inventarisatie!
Op de aankomende Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 29 maart 2011 zal de commissie Natuur-
waarden haar plannen presenteren en vertellen hoe
u kunt helpen. Noteer die datum in uw agenda!
Dennis Wansink van de Zoogdiervereniging is die
avond onze gast. Hij zal ongetwijfeld een mooie
beeldpresentatie verzorgen.

Rien Leemans

Agenda

Vos langs het Gein (© Martijn de Jonge 2007)
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Duurzaamheid: modewoord of
toverwoord?

Of je nu de krant leest, naar de radio luistert of
de nieuwsrubrieken op televisie bekijkt, steeds
kom je dat woord tegen. Het wordt vaak gebruikt
om een positief glansje op een idee te werpen, als
“een doekje voor het bloeden” want als iets duur-
zaam genoemd kan worden zit het wel goed.
Is dat werkelijk zo? Het wordt te pas en te onpas
gebruikt lijkt het soms.

Wisseling binnen bestuur
Bestuurslid Rien Leemans neemt vanaf 1 januari
het penningmeesterschap van Arnold van de Klun-
dert over. Arnold blijft gelukkig deel uitmaken van
het bestuur en is bijvoorbeeld betrokken bij de
organisatie en de redactie van de Nieuwsbrief.
Arnold slaagt er al vele jaren in (samen met Piet
Spaargaren) de financiën van de vereniging op

orde te houden en de jaarstukken veilig langs de
kascommissie en de ledenvergadering te loodsen.
Dank daarvoor, Arnold!
Rien’s contactgegevens vindt u op de website.

Het bestuur

Ik herinner me het woord lang geleden voor
het eerst bewust gehoord te hebben binnen de
vereniging Spaar het Gein tijdens een Algemene
Ledenvergadering. We hadden weer eens een Spre-
ker uitgenodigd en deze bepleitte het aanleggen
van snelwegen (A6-A9, ook toen al) uiteraard met
veel gegoochel met cijfers. Ik probeerde tegengas
te geven met een pleidooi voor het toekennen van
getallen aan gezondheid: ”wat is belangrijker: geld
uitgeven voor een betere doorstroming van gemotori-
seerd verkeer of besparen op de gezondheidszorg. Natuur
is belangrijk voor gezondheid en welzijn van de mens.
Aanleg van wegen ten koste van Natuur zal op den duur
meer gezondheidsklachten geven” Zo iets..Nauwelijks
kreeg ik de kans om het beter uit te leggen toen een
gemeenteraadslid van een groene partij mij min of
meer het zwijgen oplegde door hard te roepen: “het
gaat om duurzaamheid.” Alsof een toverwoord was
uitgesproken veranderde de discussie hoewel de
spreker nog probeerde te reageren met de opmer-
king dat hij het wel beleefd vond ook in te gaan op mijn
opmerking. Maar over gezondheidszorg ging het
niet meer.
Gaat duurzaamheid alleen over klimaat en of
spaarlampen? Soms zou je het denken. Maar je
komt het op allerlei gebieden tegen: bij natuur en
milieuorganisaties maar ook bij economiegoeroes
en bij innovatieve ontwerpers van allerlei produc-
ten en technieken. Natuurlijk is het prachtig dat de
mens creatief genoeg is om “onheilsprofeten”in het
ongelijk te stellen door oplossingen te vinden die
ervoor kunnen zorgen dat we onze manier van
leven niet hoeven te veranderen want dat is nooit
populair! We willen toch op dezelfde voet door
kunnen gaan, liefst meer dan minder! En vooral niet
het ene ten koste van het andere. Zo ook met
natuur: moet er ergens worden gebouwd dan voor-
komen we veel tegenacties door te zorgen voor
compensatie: natuurontwikkeling heet dat. Het
woord laat al zien dat natuur tijd nodig heeft om
tot ontwikkeling te komen. Het kost een boom jaren
om zijn machtige bladerkroon voluit te tonen en
een leefomgeving waarmee het zich kan verbinden.
Haal een boom weg en je hebt jaren nodig om het-
zelfde beeld weer terug te krijgen. Daarom mogen
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Al een aantal jaren voeren Hans Postma en Gay
Jannette Walen de jaarlijkse controle van de vereni-
gingskas uit. Het is fijn dat zij dat al die tijd hebben
gedaan, maar het is eigenlijk niet zoals dat hoort.
Van tijd tot tijd horen andere personen zich
daarmee te belasten.
De ledenvergadering benoemt jaarlijks de twee
leden die de controle het volgende jaar gaan uit-

Leden kascommissie gezocht !

we blij zijn dat Waternet met behulp van de tech-
nieken van Deltares voorlopig zo zorgvuldig met
de bomen in het Gein is omgegaan zodat er veel
minder weg hoeven dan in eerste instantie was
gezegd!
Eén van de consequenties van het huidige rege-
ringsbeleid is het schrappen van de verdere aanleg
van de ecologische hoofdstructuur (EHS), de ver-
bindingswegen tussen natuurgebieden tot een aan-
eengesloten geheel waardoor er meer diversiteit in
soorten kan ontstaan. Schade voor de natuur? Zelfs
onder natuurbeschermers schijnt hierover verschil
van mening te bestaan. Net zo als over het beheer
van natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen
en Veluwezoom o.a.: wel of geen grote grazers ge-
bruiken want er zijn ook nadelen aan verbonden
(ze zouden op den duur een belemmering vormen
voor kleinere dieren en het ontstaan van nieuwe
soorten.) En: wel of niet afschieten? In de vaak
verhitte discussies hierover wordt, mijns
inziens,vergeten dat het alleen om het plezier van
de recreanten gaat: willen wij knuffeldieren of ge-
bruiksdieren? En kunnen wij het aan om dierenleed
te zien voor ons eigen plezier? Ook nostalgie speelt
mee: ooit (toen ons land nog nauwelijks bevolkt
was!) kwamen hier wolven voor. Zou het niet fan-
tastisch zijn als we deze weer in Nederland konden
tegenkomen? Prachtige dieren jawel maar wát als
één wolf een schaap doodt, vinden we het dan nog
leuk of sturen we er de jachtvereniging op af om ze
net zo snel weer uit te roeien. Heeft dit alles niet te
maken met het maken van keuzes. Willen we ons
land volbouwen en evengoed wilde natuur houden?

Zo ook in het Gein: waar kiezen we voor, wat mag
blijven wat niet? En hoe organiseren we dat?
Willen wij alle bomen laten staan en altijd droge voe-
ten houden? Willen we als recreanten en bewoners
ervan genieten maar ook alle gemotoriseerd verkeer
vrijelijk en altijd toelaten? Gelukkig zijn er door cre-
atieve en vasthoudende mensen compromissen mo-
gelijk. Dankzij een prachtig offensief van Geinlief-
hebbers en een deskundige klankbordgroep hebben
wij het Gein voorlopig duurzaam kunnen houden
waar het de bomen betreft! Opdat wij nog lang kun-
nen genieten van momenten in en aan Het Gein!

Voor wie meer wil weten over differentiatie van
soorten en duurzame alternatieven: www.zeri.org
en het artikel over Gunter Pauli in het laatste num-
mer van Natuurbehoud (nr. 4)

Definities van duurzaamheid:
- het groeien en ontwikkelen van ieder mens,

en van gemeenschappen, zonder de vrijheid van
keuze van andere mensen of groepen te kortwie-
ken. (def. Van Brundtland)

- duurzaam welzijn voor alle levende wezens.
(Irene van Lippe Biesterveld)

- een kenmerk of toestand waarin aan de behoef-
ten van de huidige, plaatselijke bevolking vol-
daan kunnen worden zonder dat het vermogen
van toekomstige generaties of bevolkingen om
hun behoeften te dekken, aangetast wordt. (bron:
Millennium Ecosysteem Assessment Glossary).

Anneke de Groot

oefenen. Maar dan moeten er wel mensen zijn die
zich willen laten benoemen!
Ben u bereid en in staat die functie het komende
jaar te vervullen? Meld u dan aan met een mailtje
naar info@spaarhetgein.nl of met een telefoontje
naar 06-40322336. U hoeft beslist geen accountant te
zijn. De leden zijn u dankbaar!

Rien Leemans

Als lid van Spaar het Gein ontvangt u twee keer per jaar automatisch deze papieren Nieuwsbrief. Daar-
naast kunt u ook een aantal malen per jaar de gratis digitale Nieuwsmail ontvangen. Het enige dat u
daarvoor moet doen is uw naam en emailadres invullen in de invulveldjes in de rechterkolom op
www.spaarhetgein.nl. U wordt dan bijvoorbeeld geïnformeerd over actuele berichten die niet kunnen
wachten op de volgende papieren Nieuwsbrief. Of bijvoorbeeld over de eerstvolgende knotactiviteit.
Of over een peiling die we onder de leden willen houden.
Doen! Kleine moeite, groot gemak.

Rien Leemans

Ontvangt u al Nieuwsmail?
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Moment aan het
Gein

Het ademen van de wind is het ritme van
stilte naar beweging en dat
alsmaar door
met soms even:
adem ingehouden,
dan houdt het glinsteren van de zonbelichte bladeren
rust
en het riet beweegt in stilstand,
zelfs de kleine karekiet zwijgt een moment
De zonnenvonken op het water duiken een ogenblik onder.
Maar dan zwelt het grote ruisen weer aan
En in een lange uitademing
Laat de wind weer van zich horen.

Anneke de Groot
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