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Nieuw elan op de boerderijen 
aan het Gein
Nu het nieuws gedomineerd wordt door veront-
rustende berichten over oorlog, klimaatverande-
ring en straks misschien een wereldwijde voed-
selcrisis, zou je bijna een nieuwe beweging over 
het hoofd zien hier vlakbij, in de gezinnen van de 
boeren in het Gein. Er is een positieve ontwikke-
ling gaande, namelijk de (vroeger zo vanzelfspre-
kende) bedrijfsopvolging door de jongere genera-
tie boeren.

Juist nu politiek en samenleving er meer en meer 
van overtuigd raken dat er iets moet veranderen in 
de landbouwsector, wordt het dus tijd om eens te 
horen wat voor toekomst degenen om wie het gaat 
– de boeren, en vooral de volgende generatie – voor 
ogen hebben.

Op ‘Boerderij Hartstocht’ van de familie Den  
Hartog, biologische stadsboerderij, pluktuin en nog 
veel meer treffen wij een enthousiaste groep jonge 
mensen. De opkomst is groot: Evita den Hartog, 
onze gastvrouw, heeft vier andere boerendochters 
en -zonen gevraagd te komen. En bijna allen nemen 
ook hun partner mee. Acht bevlogen bedrijfsopvol-
gers die hun plannen, ervaringen en motivatie vrije-
lijk delen.Wij stellen ze aan u voor:

Evita den Hartog, dochter van Henk en Wilma den 
Hartog, Gein Zuid 26, biologische boerderij Oost-
gein (boerderij Hartstocht). Evita vormt een maat-
schap met haar ouders.

Laura Boekhorst, Gein Zuid 18, boerderij Landver-
maak. Zij is verpleegkundige en tegelijk boerin. Zij 
heeft haar partner Maarten Coers meegenomen, die 
al op het bedrijf werkt. 

André en Tanja Hopman, zorgboerderij Binnen Best, 
Gein Zuid 10. Tanja is behalve boerin ook orthope-
dagoog in het onderwijs.

Pieter Snoek en Anke Bekedam, Gein Zuid 28, boer-
derij Maria’s Hoeve; Pieter zit in een maatschap met 
zijn ouders, zijn vriendin Anke komt uit Friesland, 
ook van de boerderij en werkt in de zorg als dokters-
assistente.

Arend Hogenhout, Gein Noord 62, Kaasboerderij 
Geingenoegen.

Nieuw elan
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Waarom boer worden?
Het is nogal wat om in deze onzekere tijden boer te 
worden. Durf je het aan? Waarom kies je voor dit 
vak? vragen wij. Uit de reacties blijkt dat deze jonge 
mensen uit volle overtuiging hebben gekozen om 
boer te worden. Als je zelf van de boerderij komt, 
ligt die keuze meer voor de hand dan wanneer je 
ouders geen boerderij hebben. Neem Maarten, zijn 
vader was onderwijzer. Zijn opa was wel boer en 
Maarten kwam van jongsaf aan veel op de boerderij. 
‘Ik wilde altijd al boer worden en dankzij mijn relatie 
met Laura gaat dat lukken’. Hij werkt al part time op 
de boerderij en daarnaast bij een andere boer. Zo leer 
je het vak. ‘Boer willen worden is als een virus’, zegt 
hij, ‘de manier van leven. Het omgaan met dieren. 
Je ziet resultaat. En elke dag is anders’. Laura doet 
naast haar werk als verpleegkundige de administra-
tie en voert de kalveren. Als haar vader straks een 
stap terugzet, wil zij haar baan als verpleegkundige 
opzeggen en zich helemaal aan het bedrijf wijden.

Allemaal vinden ze het een prachtig beroep. ‘De vrij-
heid, zelf kunnen kiezen hoe je dingen wilt aanpak-
ken’, zegt Pieter, ‘en de koeien verzorgen, het buiten 
zijn in de natuur, de vrijheid, het ondernemerschap’. 
Arend werkte in de tuinaanleg en was een tijdje 
kraanmachinist, maar ‘bij een baas werken vond ik 
niks’, zegt hij. ‘Het ging jeuken’ en nu is hij elke dag 
blij dat hij deze keuze heeft gemaakt. Evita heeft een 
tijdlang als veearts gewerkt en heeft lang nagedacht 
over de vraag wat ze zou doen. Uiteindelijk heeft 
ze gekozen om boer te worden, omdat ze dan zelf 
iets kan opbouwen en het bedrijf kan inrichten op 
de manier zoals zij dat wil. Steeds bezig zijn met het 
vee van anderen gaf haar toch minder voldoening. 
‘Waar word ik gelukkig van’, vroeg zij zich af. Het 
antwoord: van thuis op de boerderij werken. 

‘Boer zijn geeft zo veel voldoening. Wat is er mooier 
dan samen met je familie een boerenbedrijf runnen. 
Het is prachtig mooi werk’, zegt André. Het is ook 
heel fijn dat je samen met je familie op het erf woont 

en werkt. Tanja vult aan: ‘een boerenbedrijf is ook 
goed voor de kinderen. Gezond. Altijd buiten en de 
ouders zijn altijd in de buurt.’

Generatiewisseling
Het is ook wel een grote verantwoordelijkheid die je 
op je neemt, vinden ze allemaal. Je ouders hebben het 
bedrijf opgebouwd en jij zet dat voort. Je wilt soms 
wel dingen anders doen, maar je moet ook rekening 
houden met je ouders. Je kunt wel plannen hebben, 
maar je moet je ook aanpassen aan zoals het is. Er 
is veel verandering, in de technologie en vooral ook 
in de regels van de overheid. Dat vereist veel ken-
nis en begrip. Bij ouders is soms de rek er een beetje 
uit. ‘Kan ik nou ‘s gewoon boeren?’ is een verzuch-
ting die één van de jonge boeren uit de mond van 
zijn vader hoorde. Arend zijn ouders zijn pas 12 jaar 
geleden begonnen met het bedrijf, zijn vader is wat 
meer gewend aan de nieuwe tijd en wat flexibeler. 

Nieuw elan
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Ook de digitalisering is een punt. Pieter: ‘soms denk 
je, zal ik het uitleggen of zal ik het maar gewoon zelf 
gauw even doen.’ ‘Soms botst het wel’, zegt Evita, ‘je 
hebt allemaal je eigen visie.’

Wat ons opvalt is dat de jonge boeren en boerinnen 
eerst een poos elders werken of part time op de boer-
derij werken. De ouders zijn dan nog volop actief 
in het bedrijf. Geleidelijk neemt de jonge generatie 
meer werk op zich en doen de ouderen een stapje 
terug. Op den duur nemen zij de boerderij volledig 
over en vaak gaat een partner dan meedoen. Zo ver-
loopt de opvolging op gezinsbedrijven heel geleide-
lijk. In die overgangsperiode denken de jonge boeren 
veel na over de toekomst van het bedrijf. Arend zegt 
bijvoorbeeld dat er wel een investering nodig is om 
het bedrijf toekomstgericht te maken. Het bedrijf dat 
hij overneemt loopt wat achter bij de moderne ont-
wikkeling. Er is nog veel handwerk, zoals de koeien 
voeren met de hand in de grupstal. Dat kost veel tijd 
en is niet het leukste werk. Daarom werkt hij aan 
een toekomstplan: een nieuwe stal, waarin het mak-
kelijker werken wordt. Dat is niet alleen omdat het 
leuker werken is, het is ook hard nodig als hij het 
werk later alleen moet doen. 

Bij Boerderij Hartstocht ligt de situatie weer iets 
anders. Dit is eigenlijk geen gewoon gezinsbedrijf. 
Het bedrijf heeft zoveel takken: melkveehoude-
rij, compostering, moestuin, verkoop aan huis, 
ontvangst van schoolklassen. ‘Als ik dat allemaal 
alleen moet doen’, zegt Evita, ‘dan is dat te veel, dan 
moet ik óf meer personeel aannemen óf één of meer 
onderdelen afstoten’. 

Neventakken
Wat ons ook opvalt is dat de jonge boeren in het 
Gein niet alleen maar melkveehouder zijn. Elke boer 
doet er iets anders bij, en iedereen wat anders. Er 
is een grote diversiteit. We noemden al Boerderij 
Hartstocht, maar ook Pieter is bezig met logies op de 
boerderij. André en Tanja hebben een zorgboerderij. 
‘Geingenoegen’ van de familie van Arend is een 
bekende kaasboerderij, die zowel aan instellingen 
levert als ook aan veel klanten aan huis verkoopt. 

In de discussie leren we dat het Gein eigenlijk te 
klein is om de traditionele melkveehouderij uit te 
breiden. Allemaal willen ze graag meer grond en 
allemaal hebben ze ook nu al grond buiten het Gein 
in gebruik. Meer dieren houden op dezelfde opper-
vlakte kan niet, omdat je dan te weinig ruimte hebt 
om je mest kwijt te raken. Intensivering (meer dieren 
houden zonder extra grond erbij) is dus geen optie 
meer. En omdat grond schaars en duur is, zoeken 
veel boeren iets anders erbij. Vandaar al die neven-
takken. Maarten zegt het heel duidelijk: ‘de schaal-
vergroting en intensivering heeft niet gebracht wat 
we altijd dachten, namelijk meer inkomen. Het is 
geen oplossing als je op dezelfde voet blijft door-

groeien.’ Intensiveren kan niet meer en hoeft van 
deze generatie ook niet meer. Het succes van een 
boer zit hem niet in de grootte van het bedrijf, maar 
in zijn of haar vakmanschap. ‘Als je met 40 koeien 
niet rond kunt komen’, verduidelijkt Arend, ‘kun je 
dat met 80 ook niet.’ Je moet er dus wel iets anders 
bij gaan doen om rond te komen. Vandaar de diver-
siteit in het verdienmodel. Wat ook heel belangrijk 
is voor de toekomst van de boeren en boerinnen in 
het Gein is dat de grond die nu in landbouwkundig 
gebruik is agrarisch blijft.

Energieproductie, zou dat een bijdrage kunnen 
leveren aan het verdienmodel? Over zonnepanelen 
is iedereen duidelijk: dat is eeuwig zonde van de 
weilanden. We hebben de grond hard nodig voor 
de veehouderij. Windturbines kosten minder grond, 
langs het Amsterdam-Rijnkanaal zou het kunnen, 
vinden sommigen, maar niet te dicht bij bewoning, 
want ze maken veel geluid, dat wil je niet vlakbij. 
Als onderdeel van hun landbouwbedrijf zouden 
sommigen het misschien wel willen. Het zou weer 
een (deel van) een verdienmodel zijn: in plaats van 
meer koeien een windturbine erbij. Maar anderen 
zijn tegen windturbines in het Gein, vinden het 
zonde van het landschap en veel te industrieel in dit 
agrarisch gebied.

Overheidsbeleid
Als je de kranten openslaat, lees je dat de rijks- en 
provinciale overheden door het hele land gebieds-
projecten willen starten, waarin de boeren in een 
streek samen zoeken naar oplossingen voor de stik-
stofproblematiek, maar ook naar toekomstmogelijk-
heden voor de bedrijven die blijven doorgaan. In het 
Gein speelt dit eigenlijk niet. ‘Hier hebben we geen 
gebiedsgerichte aanpak’, zegt Maarten, ‘want hier in 
de buurt liggen geen Natura 2000 gebieden, waar de 
stikstofdepositie omlaag moet. De dichtstbijzijnde 
Natura 2000 natuurgebieden liggen in de Oostelijke 
Vechtplassen, redelijk ver weg en in de Botshol.’ Alle 
boeren aan tafel hebben dan ook geen problemen 
met vergunningen voor de Natuurbeschermings-
wet. Ze hopen dat dat zo blijft. Ze vinden het mooi 
dat de oeverlandjes in het Gein mooi zijn opgeknapt, 
maar ze willen niet dat nieuwe natuur zou leiden tot 
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beperkingen in de bedrijfsvoering. Maar de oever-
landjes hebben (gelukkig, vinden de boeren) geen 
stempel als Natura 200 gebied. 

Voor een boer is het tegenwoordig erg lastig om reke-
ning te houden met de regelgeving. Die is onvoor-
spelbaar, je weet niet hoe het over 10 jaar is, of zelfs 
niet over één jaar. Een voorbeeld is de zogenaamde 
derogatie. Op dit moment speelt een discussie tus-
sen de Nederlandse regering en ‘Brussel’ over het al 
of niet voortzetten van de derogatie. Dat is een regel, 
waarmee de EU aan Nederlandse boeren de moge-
lijkheid biedt om meer mest per hectare af te zetten 
dan elders gebruikelijk is. Het is onzeker of deze uit-
zondering wordt voortgezet. Als dat niet het geval 
is, betekent dat veel voor de veehouderijen hier. Ze 
zullen zeker hogere kosten moeten maken. Behalve 
dat de regelgeving onzekerheid veroorzaakt, zeg-
gen onze boeren, dwingen de regels ook iedereen in 
dezelfde richting, eigenlijk steeds intensiever, terwijl 
juist diversiteit heel belangrijk is. De diversiteit in 
bedrijfsvormen is groot en heel waardevol, dat blijkt 
wel hier aan tafel. Het is alsof de regelgeving uitgaat 
van standaard-intensieve bedrijven. De overheid 
zou meer boeren een kans moeten geven om het op 
hún manier te doen. 

In een vorige Nieuwsbrief schreven wij over de 
stichting Wij.land, gevestigd aan de Voetangelweg 
in Abcoude, die samen met boeren werkt aan duur-
zame landbouw. Wij vragen onze boeren of zij daar-
aan meedoen. De antwoorden lopen uiteen. Evita en 
haar ouders werken al 5 jaar samen met Wij.land, 
nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en doen 
mee met projecten. Arend doet mee aan een cursus 
voor een duurzame en gezonde bodem. De anderen 
geven aan dat ze niet meedoen, omdat ze al veel 
kennis in huis hebben, er geen reden voor zien of 
vooral druk zijn met andere dingen.  

Boeren en burgers
Boeren werken min of meer in een etalage. Zeker 
hier in onze drukke omgeving is erg zichtbaar wat 
ze doen. Ze horen dan ook regelmatig kritiek. Dat 
ervaren ze soms als bedreigend. Dit heeft ook te 
maken, zeggen zij, met het feit dat veel mensen niets 
weten van de boerenbedrijven en niet meer weten 
hoe de natuur werkt. Onlangs kwam bijvoorbeeld 
de NVWA (controle-instantie in de landbouwsector) 
bij één van de boeren langs, omdat een geit met zijn 
touw om een boom was gedraaid. Er is helemaal 
niets aan de hand, maar iemand heeft de NVWA 
gebeld met de mededeling dat een boer niet goed op 
zijn vee past en daarom komt een motoragent langs. 
Het was aardiger geweest als die persoon even met 
de boer zelf contact had gezocht. Veel burgers heb-
ben weinig kennis meer van het buitenleven. Kinde-
ren weten niet meer waar de melk vandaan komt. 
Daarom is het zo belangrijk wat er op boerderij 
Hartstocht gebeurt. Daar ontvangt Wilma, moe-
der van Evita, schoolklassen uit Amsterdam. In het 

lokaal waar we zitten, staan de spullen al klaar voor 
de volgende ochtend. Dan komt een klas van 5-, 
6-jarige kinderen uit Zuidoost kennismaken met de 
boerderij. Evita: ‘Eerst vinden ze ‘t vaak maar vies 
op de boerderij, maar aan het eind van het bezoek 
zijn ze erg enthousiast. Hier verander je de wereld 
niet mee, maar toch helpt het om iets meer besef bij 
te brengen over de boerderij en waar ons eten van-
daan komt.’

Gelukkig zijn er dankzij de neventakken op de 
bedrijven steeds meer contacten tussen boeren en 
burgers. Verkoop aan huis van streekproducten, 
zoals bij Kaasboerderij Geingenoegen, is ook zo’n 
goed voorbeeld. Tijdens de open dag in het Gein in 
2016 waren ook diverse boerderijen open. Sommige 
bedrijven zijn niet open voor publiek, maar verzor-
gen wel bedrijfsuitjes. André en Tanja hebben een 
dagbesteding geopend. 

Een nadeel van al die nevenactiviteiten is wel dat ze 
vaak meer verkeer aantrekken. Niet alleen de fiets-
brug heeft meer fietsverkeer aangetrokken, dat doen 
wij als boeren ook zelf met die nevenactiviteiten, 
zeggen ze. Maar gelukkig is er geen sluipverkeer 
meer tegenwoordig.

Het verkeer in het Gein blijft wel een kwestie die 
aandacht verdient. Het is soms best lastig als je met 
grote landbouwvoertuigen op die smalle weg rijdt. 
Onze boeren vragen om vooral wat rekening met 
elkaar te houden. Zo gaan ze op een zonnige vrije 
dag, met veel fietsers op de weg, als het even kan 
niet mest uitrijden. Belangrijk is dat ook de andere 
weggebruikers een klein beetje geduld tonen. Velen 
doen dat, maar je hebt er soms ook wielrenners of 
motoren bij die direct heel brutaal een grote mond 
opzetten.

Boeren in het Gein, het is een hele uitdaging, zeker 
omdat zo veel mensen ‘willen meedenken’, zegt 
André, een beetje eufemistisch. Evita belicht de 
andere kant: ‘het is niet altijd verkeerd dat mensen 
kritiek hebben, het houdt je zelf scherp, je moet blij-
ven nadenken: hoe kan het beter.’ Het is dan ook nog 
steeds een geweldig goed uitgangspunt dat de ver-
eniging Spaar het Gein een vereniging is van boeren 
én burgers.

TdB/GJW
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Op 26 april jl is Rien Leemans als voorzitter/pen-
ningmeester van onze vereniging door de Koning 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!
De persoon die hem heeft voorgedragen heeft 
bij ons bestuur gepolst of wij hier achter konden 
staan, hetgeen we unaniem konden beamen.

Hij is met een smoes naar het gemeentehuis ont-
voerd waar de burgermeester hem heeft toegespro-
ken en het lintje heeft opgespeld. Helemaal op zijn 
gemak leek Rien zich niet te voelen wat ook wel 
verklaarbaar is want hij is eigenlijk niet iemand die 
graag bewierookt wordt. Dat laatste deed de burge-
meester natuurlijk wel.

De toespraak van onze burgemeester 

Rien, je bent voorgedragen voor je vrijwillige inzet 
voor Vereniging Spaar het Gein.

Deze vereniging is formeel opgericht in 1992 maar is 
als actiegroep al sinds 1970 actief. Je bent kort na de 
oprichting in 1993 toegetreden tot het bestuur als pen-
ningmeester en sinds 2015 tevens als voorzitter.

Met name jouw juridische kennis gekoppeld aan een 
groot doorzettingsvermogen is zeer waardevol geble-
ken in meerdere zaken waarbij de vereniging betrok-
ken was. Voorbeelden die genoemd kunnen worden 
zijn de realisatie van de spoorverdubbeling middels 
een aquaduct, in plaats van maaiveldligging, tegen-
houden doortrekken A6-A9 dwars door Geingebied, 
grootschalige bomenkap tijdens de dijkverzwaring, 
verbod op uitvoeren van helikopter pretvluchten van-
uit het Gein en de plaatsing van windturbines in het 
Geingebied. Stuk voor stuk dossiers die konden putten 
uit jouw uitgebreide en veelzijdige kennis, je volhar-
ding en geloof in de goede zaak: “Spaar het Gein”. 

Nagenoeg alle zienswijzen die Spaar het Gein in al die 
jaren heeft ingediend bij de gemeente, de provincie, het 
waterschap of waar dan ook, zijn door jou opgesteld en 
hebben bijna altijd tot succes geleid.

Een lintje voor Rien Leemans       

Rien heeft zich bijna 30 jaar voor de vereniging inge-
zet en we waarderen dat enorm dus gunnen we hem 
deze onderscheiding absoluut. Zelf vindt hij het 
vooral een gezamenlijke inspanning en dat tekent 
tegelijkertijd zijn insteek. Natuurlijk doen we het 
samen maar met name zijn inzet getuigde van een 
grote betrokkenheid, gekenmerkt door (eenmaal op 
stoom) zijn vasthoudendheid.

Op de valreep dus een mooie onderscheiding waar 
we hem hartelijk mee feliciteren!

Namens het bestuur van ShG, Eric de Leeuw 

In bijna alle dossiers waarin de vereniging Spaar het 
Gein actief stelling heeft genomen, hield je de belangen 
van het Gein scherp in de gaten en kwam je daarvoor 
op. Een voorbeeld hiervan is de bijna 20 jaar durende 
discussie over de in 2017 geopende fietsbrug over 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Je hebt je voortdurend 
beijverd voor een goede landschappelijke inpassing. 

Andere succesvolle zaken zijn: de vernieuwde brug 
over het Gein bij Driemond (bescherming van de 
fraaie oeverlanden) en de versterking van de dijken in 
het Gein (realisering van veilige én mooie Geindijken 
en het voorkomen van de kap van ca. 1.800 bomen).

Naast alle eerder genoemde activiteiten heb je ook 
intern voor de vereniging veel werk verzet. Voor-
beelden hiervan zijn het opzetten en uitbouwen van 
de website www.spaarhetgein.nl, het leveren van tal- 
loze bijdragen aan de Nieuwbrief en het leggen en 
onderhouden van de contacten binnen en buiten de 
vereniging. 



-Spaar het Gein-6
-Spaar het Gein-7

Sinds het laatste verschijnen van deze rubriek, in 
nieuwsbrief 48, is er geen algemene ledenvergade-
ring meer geweest. Ook hebben de leden nog geen 
bericht ontvangen over de contributie. In dezelfde 
nieuwsbrief werd aangekondigd dat een contribu-
tiebrief zou worden verstuurd voor de jaren 2020 
en 2021 tegelijk. Helaas is dat nog niet gelukt en 
wordt nu gewerkt aan een combinatie met 2022 
waarover binnenkort bericht volgt.

Als bestuur zijn we het afgelopen jaar met een 
zekere regelmaat gelukkig nog wel samengekomen, 
de laatste twee keer zelfs weer fysiek ipv helemaal of 
gedeeltelijk online.

Intussen lijkt het er op dat verdergaande verduur-
zaming van onze energievoorziening middels zon-
nevelden en -panelen op grote staldaken stagneert 
vanwege capaciteitsproblemen op het elektriciteits-
net. Het netwerk zal eerst een ingrijpende uitbrei-
ding moeten ondergaan voordat hiermee verder kan 
worden gegaan.

Amsterdam is nog wel bezig met zijn proces voor 
het aanwijzen van geschikte locaties voor windtur-
bines, maar daar kunnen we op dit moment nog 
weinig over zeggen.

Het bezwaar dat gemaakt is tegen de geweigerde 
vergunning voor het uitbreiden van de geitenhou-
derij tot 2.000 geiten op Gein Noord is door de Raad 
van State gegrond verklaard. De weigeringsgrond 
(onduidelijkheid over risico’s voor de volksgezond-
heid) was volgens de Raad van State onvoldoende 

Wat heeft het bestuur gedaan

onderbouwd. De gemeente moet nu een nieuw 
besluit nemen. Een van de vragen is of de eis van 
grondgebondenheid aan vergunningverlening in de 
weg staat. De fractie van PvdA/GL ziet hier scherp 
op toe.

Inmiddels hebben we met 3 bestuursleden en mede-
werkers van de gemeente en Waternet een inventa-
risatieronde gedaan om de situatie rond de bermen 
en oevers op te nemen. Waternet heeft aangegeven 
met een omvangrijk beplantingsplan te komen om 
de kap van oude populieren te compenseren, maar 
ook een extra hoeveelheid bomen om kalere delen 
te beplanten. Zij staan niet meer negatief tegenover 
wat hoger opgaande bomen als zomerlindes. We 
zullen de plannen straks zorgvuldig bekijken.

Duidelijk werd wel dat vooral op Gein Noord het 
vaak onduidelijk is wie voor het onderhoud ver-
antwoordelijk is doordat het eigendom erg versnip-
perd is. Dit vergt tijd en speurwerk en kan mogelijk 
worden bespoedigd door een voorlichtingsavond te 
organiseren voor bewoners om hen te betrekken bij 
het knotten en maaien van bermen. We zullen ons 
hier nog op beraden.

De gemeente heeft toegezegd te onderzoeken hoe 
het maaibeleid kan worden aangepast aan een 
natuurlijk beheer met meer afwisseling, minder 
klepelen en meer maaien en afvoeren. Ook zal de 
gemeente de passeerplekken met blokken en paal-
tjes een opknapbeurt geven.

Rien Leemans

U, als lezer, hebt op dit moment de vijftigste 
nieuwsbrief in handen. De eerste nieuwsbrief ver-
scheen dertig jaar geleden, in 1992, nadat de Ver-
eniging Spaar het Gein was opgericht. Je zou het 
bijna vergeten, maar vanaf de oprichting is er bijna 
onafgebroken verslag gedaan aan onze leden van 
het wel en wee van ons mooie geingebied. 

Niet veel leden zullen de papieren nieuwsbrieven 
hebben bewaard, maar gelukkig zijn inmiddels 
alle verschenen nummers gedigitaliseerd en wie 
wil kan ze op de website van Spaar het Gein weer 
opnieuw lezen. Ook is het archief van Spaar het 

Gein in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en 
Venen te Breukelen aangevuld en dus te raadplegen.

Uw redactie zet zich nog steeds met veel plezier en 
toewijding in om de nieuwsbrief te vullen met rele-
vante en lezenswaardige informatie en artikelen. 
Maar zoals dat gaat, zal er op een gegeven moment 
toch eens plaats gemaakt moeten worden voor 
andere enthousiaste redactieleden met hart voor het 
Gein. Wie zich aangesproken voelt wordt van harte 
uitgenodigd om contact met ons op te nemen.

De redactie

50
nummer
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Blauwe zonnige lucht, witte stapelwolken drijven 
statig voorbij, lekker briesje en bruine zeilen. Het 
geruis van de suizende wieken, ’t gemalen water, 
en het gekraak van ’t waterwiel. Meer heb ik niet 
nodig om me helemaal in mijn element te voelen, 
op die mooie molen aan ‘t Gein. 

Sinds 2013 mag ik de Oostzijdse molen beheren en 
bedienen als molenaar. Ik werk aan een  geschied-
schrijving over het leven op- en rondom de molen. 
Ik sta in een lange traditie van molenaars aldaar, en 
hun levens. Wat is hier allemaal gebeurd? Telkens 
als ik iets te weten kom, dan neem ik dat in die 
geschiedschrijving op. Een anekdote, een gebeurte-
nis, een document, een naam van een dienstdoende 
molenaar, de bewoners met hun lief en leed, de 
molenbiotoop (de directe omgeving) zoals de Bat-
terij Zuid, dat soort dingen. Ik doe nu  direct maar 
even een oproep aan de lezers: weet je iets over de 
molen, of heb je een plaatje of anekdote? Graag!! 
Mail het aan mr.vandijk@wxs.nl 

Zo heb ik het bestek van deze molen gekregen van 
Gerrit Keune, voormalig medewerker bij de Rijks-
dienst Monumentenzorg, afdeling molens….Vaak 
komen mensen even een praatje maken als ik de 
molen draai. Gerrit was even fietsen. Even later lag 
dit bestek in mijn brievenbus. 

In 36 bladzijden tekst wordt werkelijk alles omschre-
ven. Functie, afmeting, houtsoort: er komt geen 
tekening aan te pas! De roedes 26,02 m. respectie-
velijk 26,4 m. lang, een waterwiel met een straal van 
2,83 meter, ofwel een diameter van 5 meter 66 (!), en 
60 cm breed. En dan nog een gekke ontdekking: in 

Die mooie Oostzijdse Molen!        

dat bestek van 1872 staat een verwijzing naar een 
bestek uit 1838….. Hé?, een bestek uit 1838? Zou dat 
kunnen betekenen dat er in 1838 ook al een molen 
op die plek is gebouwd, en dat deze al na 34 jaar 
was afgebrand door bliksem inslag, in 1872?  Zou 
dat dan betekenen dat er 3 molens op deze plek heb-
ben gestaan in plaats van 2? Dat zoeken we uit! 
En zo kom je van het één in het ander…

De eerste vermelding van een molen op Gein Zuid 
is van 1486. Toen was de polder door het ontwate-
ren zo ver gedaald, dat bij eb (het rivierenstelsel hier 
werd beïnvloed door eb en vloed van de toenma-
lige Zuiderzee) de polder niet meer ontwaterd kon 
worden…. Kan je nagaan, het polderpeil is nu -2.60 
Nieuw Amsterdams Peil, en het Boezem peil, het 
Gein in ons geval, is nu -0.60. Dat betekent dat de 
polder in ieder geval 2 meter is gezakt sinds 1486.
Daarvòòr, ik vermoed zo rond 1200 moet het pol-
derpeil een stuk hoger hebben gestaan dan ‘t Gein, 
want men kon 250 a 300 jaar ontwateren puur door 
het graven van een afwateringssloot! Daar was geen 
molen voor nodig toen…
Wat moet er geploeterd zijn in al die jaren. Een dras-
sige polder omwerken naar een vruchtbare polder, 
met een schep…

Ik zou graag af en toe een stukje in het krantje van 
Spaar het Gein plaatsen, en telkens een ander “wee-
tje” toevoegen. Volgende keer het verslag van een 
technische inspectie op 12 september 1950, dus 72 
jaar geleden, met de “de heer Trouw van de Vecht-
commissie” , opgetekend door A.J. de Koning. 

Maarten van Dijk

2021 ©pjvdv-photography. Oostzijdse molen met Batterij Zuid/Gein Zuid 14 Abcoude
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Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de 
opzet van een nieuwe stichting: Stichting Land-
schapsbeheer Gein & Angstel. 

Het Gein- en Angstelgebied is onderdeel van NNN: 
het Natuurnetwerk Nederland. En ook al is ons 
gebied landschappelijk nog steeds prachtig, helaas 
is in de afgelopen decennia de staat van de kleine 
landschapselementen zoals bermen, oeverlandjes, 
knotwilgen en boomgaarden over het algemeen 
verslechterd door achterstallig onderhoud en slecht 
beheer vanwege het wegvallen van hun economi-
sche/agrarische functie. De flora is eenzijdig en ver-
ruigd vergeleken met vroeger en vrijwel alle kwets-
bare planten zijn verdwenen. 
NNN-gebied is een classificatie en geniet bescher-
ming. Behoud en beheer van NNN-gebieden is een 
van de speerpunten van Europa en wordt gesubsi-
dieerd. 

Het plan is om de kleine landschapselementen, in 
overleg met de gebiedseigenaren en gebruikers, 
terug te brengen naar het cultuurhistorische, biodi-
verse landschap van vroeger. Denk aan herstel en 
nieuwe aanplant van knotwilgen (vroeger stonden 
aan beide oevers rijen knotwilgen langs de weg als 
zgn. laanbomen), vormsnoei van de iepen en lindes, 
verschralen van de bermen door middel van hooien 
(maaien en afvoeren), rietmaaien en afvoeren op de 

oeverlandjes, herstel van de rietoevers, herstel, bij-
planten en onderhoud van de historische boomgaar-
den en advies bij herstel van historische erfstructu-
ren.

Een groepje enthousiastelingen en professionals 
wonend en/of werkend aan het Gein en de Ang-
stel heeft de handen hiervoor ineengeslagen. Initi-
atiefnemer is Robert-Jan Prins, die zich al vele jaren 
bezighoudt met landschapsbeheer, o.a. aan het Gein. 
Andere betrokkenen zijn (op het moment van schrij-
ven van deze voorpublicatie) Gerbrand Schuurman, 
Martijn Grosmann, Paul Vigeveno, Karen Ekker, 
Denhard de Smit en Reinier Schlingemann. 

Leerteam
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door 
een zgn. leerteam: 5 tot 10 mensen uit onze gemeente 
die praktisch opgeleid willen worden om vervol-
gens een passend perspectief op werk te vinden in 
de regionale arbeidsmarkt. De mensen in het leer-
team worden opgeleid op MBO-niveau en werken 
toe naar diplomering en certificering van hun ver-
worven vakbekwaamheden. Vervolgens kunnen ze 
doorstromen naar betrokken bedrijven in deze regio. 
Het team wordt aangestuurd door een zgn. voor-
man, iemand uit het vak die graag zijn kennis wil 
overbrengen. Robert-Jan Prins en Martijn Grosmann 
(Clusius College Alkmaar) werken al jaren succesvol 
met leerteams in het Noord-Hollands Duinreservaat 
& Nationaal Park Zuid-Kennemerland van PWN 
Waterleidingsbedrijf Noord-Holland

Voor de stichting komen de opdrachten van parti-
culieren, de overheid en bedrijven in dit gebied. 
De voordelen van werken met een leerteam zijn de 
grote motivatie en dat er gewerkt kan worden zoals 
vroeger: kleinschalig met meer beschikbare mensen 
en met oog voor cultuurhistorie en natuurwaarden. 
Vanwege de beschikbaarheid van subsidies voor 
leerteams is dit arbeidsintensieve werk betaalbaar 
voor de opdrachtgever. Er kunnen ook adviezen 
worden gegeven om erven te herstellen en/of in te 
richten volgens cultuurhistorische richtlijnen en bij 
het verkrijgen van de Europese particuliere subsi-
dies..

De stichting verwacht dit najaar te kunnen starten 
met haar werkzaamheden. Uitgebreidere informa-
tie zal volgen in een nader stadium. Heeft u nu al 
belangstelling om werk door de stichting uit te laten 
voeren? Neem dan gerust contact op via karen@
ekker.nl.

Karen Ekker

Nieuwe stichting voor landschapsbeheer 
in Gein & Angstel

Maaien en afvoeren zorgt behalve voor een veilige weg-
berm ook voor biodiversiteit.
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Het is woensdag 13 april. Rond 19:00 u. fiets ik 
langs Gein-Noord naar huis. Mijn oog valt op een 
klein bewegend element in de sloot. 
Ik stop en tot mijn blijdschap zie ik dat het klein 
bewegend element een slang is. De slang beweegt 
zich druk en onrustig door het water van links naar 
rechts en weer terug. Doordat ik op pad was geweest 
om vogels te kijken en te fotograferen heb ik mijn 
fotocamera bij me. De slang beweegt zich uiteinde-
lijk naar de kant. En wat zie ik daar.... 3 tot 4 andere 
slangen liggend in een kluit. ‘Mijn’ slang voegt zich 

We hebben allemaal vast wel eens een keer oog in oog 
gestaan met een kreeft, die midden op de weg langs 
het Gein dreigend zijn voorste scharen omhoogstak, 
als afschrikwekkend middel. Tien tegen een dat dat 
een Amerikaanse rivierkreeft was, een exoot die sinds 
1985 aan een opmars bezig is. Hoe zijn deze beesten 
in Nederland terechtgekomen? Zoals ook sommige 
andere exoten bewust vanuit hun natuurlijke habi-
tat naar Nederland zijn gehaald, zijn ook zij helaas 
ooit geimporteerd, om de Europese rivierkreeft, die 
dreigde uit te sterven door een combinatie van fac-
toren, zoals de kreeftenpest, te vervangen. Helaas ja, 
want al snel bleek dat de soort het natuurlijk even-
wicht in de wateren verstoort. De kreeft heeft nau-
welijks natuurlijke vijanden en vermenigvuldigt zich 
razendsnel. Het is een alleseter, dus ook visjes en 
salamanders staan op zijn menu. Verder ondergra-
ven ze oevers wat voor langdurige vertroebeling van 
het water zorgt. Her en der waar de kreeft voor erg 
veel overlast zorgt wordt er geëxperimenteerd met 
methodes om de aantallen terug te dringen. 

Hoe kan een rivierkreeft gevangen worden?
Amerikaanse rivierkreeften zijn weg te vangen met 
korven of fuiken, maar dat is alleen toegestaan bij 
geregistreerde beroepsvissers. In privé water binnen 
een afgesloten erf mag dat wel. Een uitzondering is 
de Europese rivierkreeft, die is beschermd en mag 
ook daar niet worden gevangen.
Vangen met een hengel (waaraan een touwtje is 
gebonden met wasknijper met een stukje worst erin) 
is een methode die door particulieren wordt toege-

bij deze kluit. Nog een paar laatste foto’s. Het wordt 
al donker.
Als ik de foto op waarneming.nl zet, blijken het ring-
slangen te zijn. Ik krijg al snel een reactie op waar-
neming.nl van de waarnemingbeheerder Reptielen 
en amfibieën. Hij geeft aan dat “het om een (bijna) 
paring gaat”. Volgens hem “zijn de waarnemingen 
uit deze hoek dun bezaaid”. Ik ben dus niet de enige 
die verheugd is met deze waarneming.

Liliane Kieft

past en succesvol schijnt te zijn. Maar de gevangen 
kreeften mogen absoluut niet weer elders worden 
losgelaten, om verdere verspreiding te voorkomen. 
Maar waarom zou je ook? Ze zijn uitstekend te eten; 
in sommige landen worden ze zelfs beschouwd als 
een delicatesse!

Recept
In het boek “De eetbare Stad” door Ellen Mookhoek, 
staan twee recepten voor de Amerikaanse rivier-
kreeft. Wij hebben ze zelf niet geprobeerd, maar ze 
klinken niet al te ingewikkeld. Hierbij het recept (dat 
niet iedereen zal waarderen!) waarbij ze worden 
opgediend zoals bij garnalen.
Spoel de kreeften goed af. Laat een pan met ruim 
water aan de kook komen. Gooi ze één voor één in 
het water (!), te beginnen met de grootste. Kook ze 5 
minuten.  Schep de kreeft er dan uit en laat ze even 
afkoelen. Daarna kun je ze pellen. Eet ze met wat 
zout en een (knoflook)sausje.

GW

Hoera! Ringslangen!

Amerikaanse rivierkreeften: een lust of last?
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Inleiding
Grote oppervlakten van hetzelfde zijn over het alge-
meen saai en niet soortenrijk, dat weet iedereen. Of 
het nou de savannen, steppen, een tegelplein of de 
engels raaigrasweiden in de oostzijdse of broek-
zijdse polder zijn. De meeste soorten bevinden zich 
aan de randen of in overgangen. Deze overgangen 
van landschap worden gradiënten genoemd. In dit 
stukje geef ik heel beknopt een aanzet voor wat je 
zelf kan doen om de diverse gradiënten in het Gein-
landschap te benutten en optimaler te beheren. Op 
internet is hierover veel informatie te vinden.

Schouw
Inmiddels is men bij het waterschap ook van mening 
dat het niet erg is als er een deel van de water- en 
oeverbegroeiing blijft staan om planten en dieren 
een plek te bieden. Dit mag als de waterdoorvoer 
maar voldoende is. Bij percelen en perceeltjes die 
niet voor agrarische productie gebruikt worden is 
het vanzelfsprekend makkelijker om een beheer te 
voeren dat meer op soortenrijkdom gericht is. Als je 
eenmaal de uitdaging aangaat om je kennis op dit 
gebied te vergroten ga je dingen zien en wordt stu-
ren makkelijker. Het is een voortdurend dynamisch 

Gradiënten in het landschap benutten

Gradiënt van water tot bomen

Een brede en een zeer smalle overgangszone tussen land en water

De sloot
Het is bij ons vaak zo dat om een perceel een sloot 
loopt. Een heel belangrijke gradiënt is de overgang 
van land naar water. Wat hier helpt om meer soor-
ten een plek te bieden is om de overgangszone van 
water naar land meer geleidelijk te maken. Juist 
de overgang van water naar land is van wezenlijk 
belang voor allerlei kruipend en vliegend gedierte 
en vele soorten planten. Deze overgangszone heet 
de amfibische zone. Als je een productiebedrijf hebt 

en je land zo optimaal mogelijk wilt benutten is deze 
zone vaak zo krap mogelijk gemaakt omdat hier niet 
de gewenste agrarische productie vandaan komt. 
Ook hier kan veel winst behaald worden door deze 
zone iets anders te bekijken en behandelen. Veel 
slootkanten worden met de maaikorf netjes leegge-
haald, inclusief afschrapen van de bodem. Perfect 
voor de waterafvoer, maar er blijft weinig schuilmo-
gelijkheid achter. 

proces dat nooit stil staat. Een perceel met begroei-
ing is nooit klaar en staat nooit stil. Juist dat benut-
ten is het mooiste wat er is. 

Successie 
Er zijn diverse manieren om de slootkant wat 
natuurgerichter beheren. Dit is maatwerk en afhan-
kelijk van het doel en de situatie ter plaatse. Onder-
houd is altijd nodig omdat er voor gekozen is om een 
bepaalde situatie in stand (sloot, weide, geriefhout, 
dijk etc.) te houden en er in een volledig natuurlijke 
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Weide bos gradiënt

Twee voorbeelden van een geleidelijke overgang van grasland naar bos

Bosrand
Een andere belangrijke overgangszone is de bos-
rand. Hoewel er in het Geingebied niet zoveel bos 
is, zijn er wel kleine bosjes. Vaak worden die afge-
grensd door een sloot, een pad of weg of een kort 
gemaaid gazon of hooiland. Ook bij kleine bosjes 
kan je de bosrand verlengen door een slingerende 
rand te maken. Enkele bomen weghalen om hier 
heesters als sleedoorn en meidoorn, grauwe wilg of 
te planten maakt de bosrand langer en de overgang 

meer geleidelijk. Hierdoor neemt de waarde voor 
insecten en vogels aanzienlijk toe. Als je dan ook 
nog de mogelijkheid creëert om wat randen krui-
dige vegetatie hier op aan te laten sluiten die je bij-
voorbeeld 2 en later 1x per jaar maait, heb je een heel 
natuurlijke overgangszone die zeer soortenrijk kan 
worden en beschutting biedt aan vogels, vlinders en 
andere insecten. 

situatie altijd successie optreed en dit zorgt voor een 
verandering van begroeiing. Uiteindelijk ontstaat 
er zonder ingrijpen op de grazige zone een bos, de 
amfibische zone gaat verruigen en de sloot groeit 
dicht en verlandt. Maar het is, als je natuurwaarden 
wilt behouden of herstellen belangrijk om te kijken 
of je met het beheer rekening kunt houden met de 
leefgebieden van planten en dieren. Erg verruigde 
en voedselrijke vegetaties hebben meer maaibeurten 
nodig. Is het schraal, dan kan je soms een jaar over-
slaan. Wil je echt een rietoever, waardevol voor bij-
voorbeeld rietvogels en andere fauna om in te schui-
len, dan kan je soms wel eens per 5 jaar maaien. In 
dit beheerregime kan ook begrazing een rol spelen.

Samenvatting
Gradiënten in ons landschap zijn belangrijk voor 
veel planten- en diersoorten. En gradiënten zijn er 
genoeg. Door je kennis te vergroten en anders te 
kijken kun je enorm veel betekenen voor deze over-
gangszones. Beheren met als uitgangspunt het in 
stand houden van een bepaald successiestadium is 
essentieel voor het behoud van planten- en dieren-
gemeenschappen die thuishoren in het Geingebied. 

Ook kleine stukjes zijn de moeite waard en belang-
rijk voor een rijk boerenland. Er is op internet veel 
informatie te vinden en ik kan helpen met advies en 
uitvoering.

Robert-Jan Prins
bokkenprins@gmail.com
0613615434
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Laatste nieuws

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief werd de datum  
van de Algemene Ledenvergadering bekend:
Dinsdag 20 september 2022 om 19.30 uur
Vergaderlocatie Buitengein, Gein Zuid 16 te Abcoude.
Zet het alvast in uw agenda!
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