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Notulen Algemene Ledenvergadering 18 april 2018 

Locatie: Fort Nigtevecht 

Aanwezige bestuursleden: Gerbrand Schuurman, Tom Snoek, Rien Leemans, 

Christian van den Anker, Hans van Kessel en Eric de Leeuw  

Opgesteld door: Eric 

 

1. Opening en mededelingen 

Rien opent de vergadering en meldt een aantal berichten van verhindering. 

Hij dankt Marian voor haar gastvrijheid in het fort en introduceert de 

Mondriaan fiets en wandelkaart. Hij licht de Spaar het Gein website toe waar 

verschillende kunstenaars met relevantie tot het Gein worden getoond. 

Daarnaast merkt hij op dat het ooievaarsnest weer is bewoond en Jan Beekman 

vertelt dat het paartje hier heeft overwinterd en dat hun nest moest worden 

verdedigd tegen 3 andere ooievaars. Ook op het fort is een zelfbouwnest 

aanwezig. 

 

2. Verslag ALV 14 juni 2017: goedgekeurd. Gay vraagt of er nog overleg is 

geweest met andere natuurorganisaties over weidevogel problematiek. Hans 

zegt dat gesprek heeft plaatsgevonden maar dat dit algemeen verkennend was 

en niet specifiek over weidevogels hoewel dat zeker ook daar leeft. 

 

3. Jaarverslag 2017 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

a) Geen nieuws over de Stationsstraat, het wachten is op de uitkomst van het 

onderzoek van de gemeente. 

b) Kruispunt Driemond ofwel Geinboogbrug. Resultaat is fraai te noemen. 

Eric licht toe dat er samen met omwonenden getracht wordt de dijkwegen 

nog van een nieuwe laag asfalt te voorzien en de bebording aan te passen. 

Er staan inmiddels zeer grote aanwijsborden en het is een ratjetoe van 

tijdelijke bebording. Naschrift: inmiddels heeft de provincie toegezegd de 

bebording aan te passen op 23 mei as. 

c) Rien licht stand van zaken helikoptervluchten toe. Zegt blij te zijn met zeer 

goede contacten met gemeente hierover en prijst het snelle handelen in 

deze. Het bestemmingsplan bleek van cruciaal belang te zijn. Het is nog de 

vraag of er bezwaar wordt aangetekend tegen de beslissing. Naschrift: 

Heliflight blijkt inderdaad op de valreep nog bezwaar te hebben gemaakt 

en Rien heeft de gemeente verzocht bij de hoorzitting aanwezig te mogen 

zijn als derde belanghebbende. Er is nog geen datum bekend. 
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d) Klaas den Hartog pleit voor het vervangen van de stroomkabels op Gein 

Zuid vanwege de regelmatige storingen en de reparaties die het wegdek 

beschadigen. 

e) Voorgenomen kap 75 populieren Gein Zuid 24-28 door Waternet. Klaas 

den Hartog is verklaard voorstander van integrale kap en heeft Waternet 

zijn medewerking toegezegd. Standpunt van ShG is dat de bomenrij zeer 

beeldbepalend is en dat alleen mag worden gekapt als veiligheid in geding 

is. Dit dient te worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige. 

Als toch nodig dan het liefst gefaseerd. Jur van de Bosch houdt pleidooi 

voor het wel kappen gezien de leeftijd van de bomen (ouder dan 60 jaar). 

Herplant zou moeten plaatsvinden met iepen en linden. Jan Beekman zegt 

dat gelijktijdige kap niet zo’n gek idee is omdat dan nieuwe bomen 

gelijktijdig opgroeien. Waternet heeft Pius Floris opdracht heeft gegeven 

de bomen te onderzoeken. 

f) Rien licht de aanleg van de balgstuw bij de Jan Swinkelsbrug toe en zegt 

dat Waternet gegarandeerd heeft dat bomen worden terug geplant. 

 

4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 

Alles is verantwoord en contributies kunnen gelijk blijven. Het financieel verslag 

wordt goedgekeurd. Op de begroting staan enkele grotere posten als de Geindag 

en briefpapier waardoor het eigen vermogen met €3000 zal slinken. Er zijn verder 

geen vragen en de begroting wordt goedgekeurd. 

 

5. Leden kascommissie 

Liesbeth Boswijk en Gay Jannette Walen stellen zich opnieuw herkiesbaar en de 

vergadering stemt in. 

Op verzoek van Gay doet Rien een oproep aan de leden om zich bij gelegenheid 

in te zetten als vrijwilliger voor allerlei zaken. 

 

6. Afscheid en verkiezing bestuursleden. 

Tom Snoek en Christian van den Anker stellen zich opnieuw verkiesbaar en 

worden herbenoemd. Hans van Kessel stelt zich voor aan de vergadering. Hij zegt 

door zijn grote netwerk en bestuurservaring een positieve invulling te kunnen 

geven aan het bestuurswerk voor de vereniging, met name waar het gaat over 

contacten met gemeente en provincie en het onder de aandacht brengen van onze 

vereniging bij die instanties. Zijn benoeming wordt door de vergadering 

bekrachtigd. 

 

7. Plannen voor het jubileumjaar 2018 

Overleg en kennismaking met nieuwe wethouders staat nog op het programma. 

Prov. Utrecht heeft verzocht input te geven over nieuwe regels over TUG 

ontheffingen. Naschrift: Rien heeft inmiddels een reactie op de conceptregels 

verwoord en 30 april verstuurd.  

Ambities gemeente betreffende energietransitie worden door Hans toegelicht. De 

gemeente heeft een motie aangenomen om in 2040 energieneutraal te zijn. Het 

heeft laten onderzoeken wat daarvoor nodig is en dat zou minstens 125 ha aan 

zonnepanelen zijn. De raad zet zwaar in op daken hiervoor en alles wat extra 

nodig is zal in samenspraak met de bevolking tot stand moeten komen. 

Windturbines zijn wat betreft ShG geen optie in dit gebied en de nabijheid van 

Schiphol verhindert dit ook. De provincie moet echter nog 35 locaties vinden dus 
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waakzaamheid blijft geboden. Het inzetten van warmtepompsystemen wordt ook 

meegewogen. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld een windturbine op zee te 

kopen 

Gay licht de plannen voor het vieren van het jubileum tijdens de Geindag toe. Het 

uitgewerkte programma zal over ca. 3 tot 4 weken gereed zijn. Zo’n 20 bedrijven 

en particulieren hebben zich ingeschreven voor deelname. Zij doet een oproep om 

tijdens die dag te assisteren waarop 2 leden zich bereid tonen. 

Rien dankt Gay voor haar inzet. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geïnformeerd naar de stand van zaken rond de schampblokken en het 

voortzetten hiervan richting Driemond – dat zou namelijk het uitgangspunt zijn 

geweest. Christian antwoordt dat de gemeente hier geen geld meer voor heeft. 

Evenals de toezegging om de reflectoren op de bestaande paaltjes te plaatsen 

(zodat het plastic weg kan) laat de gemeente het hier afweten. Het zal een 

agendapunt zijn bij het overleg met de gemeente, aldus Eric. 

Er wordt een pleidooi gehouden over het handhaven van natuurlijke oevers langs 

het Gein. Het wordt niet helemaal duidelijk welke gedeeltes worden bedoeld en 

Rien stelt voor een rondje te doen om e.e.a. te verduidelijken. 

Antoinette Mulder licht haar standpunt toe. Zij zal niet aanwezig zijn bij het 2e 

deel van de avond waar een jager de gelegenheid zal krijgen zijn werk toe te 

lichten. Zij had veel liever gezien dat de problematiek rond de weidevogels 

aandacht zou krijgen.  

Jur van de Bosch beaamt dat hij in de 20 jaar dat hij aan weidevogelbeheer doet 

de stand nog niet zo slecht is geweest. Volgens hem zal met het huidige 

boerenlandbeheer dit ook niet kunnen herstellen.  

En verder wordt voorgesteld om geen riet te maaien tijdens vorstperiodes om 

ijsaangroei niet te belemmeren en in het algemeen netter te rapen. 

 

Rien stelt Ronald Wenneker voor die na de pauze een presentatie over zijn werk 

als jager zal geven. 

Hierna wordt het huishoudelijk deel van de vergadering gesloten. 


