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Jubileumviering
op 17 juni een
groot succes 25
Onze burgemeester Maarten Divendal wist het
treffend te verwoorden in zijn openingstoespraak:
fietsend langs het Gein wacht je na elke bocht een
verrassing, een ander uitzicht, telkens weer. Het was
een toespraak waarin hij vertelde hoezeer hij genoot
van de schoonheid van het Gein elke keer als hij daar
langs fietste. Na de toespraak zong het Creatoonkoor het Geinlied, dat vijf jaar geleden speciaal voor
Spaar het Gein was gecomponeerd (de tekst vindt
u op de website in nieuwsbrief 33). Dit feestelijke
begin vond plaats op het terrein van Hotel De Witte
Dame, waar ook de informatiekraam van Spaar het
Gein stond. Bij de kraam konden belangstellenden
informatie krijgen over het programma, maar ook
oude nieuwsbrieven inzien en zelfs lid worden, als
ze dat nog niet waren.

Het programma van de middag was uitgebreid, je
moest echt je best doen als je alles wilde meemaken,
maar het weer hield zich goed en iedereen had er

Jaar

zichtbaar zin in. Daan van Kempen reed met een
trekker met aanhangwagen, steeds volgeladen met
bezoekers, op Gein Noord heen en weer, Tjebbe de
Boer wandelde met een groep van de Oostzijdse
molen naar de Broekzijdse molen (beide molens
draaiden), een verhalen vertellende ‘polderwachter’
nam een groep mee naar Fort Nigtevecht en daarna
terug naar Anna Haen, het Creatoonkoor zong nogmaals het Geinlied, maar nu op de Wilhelminabrug,
en dit is nog maar een kleine greep uit alles wat
werd aangeboden.
Bijgaande foto’s geven beter weer hoe leuk het was!
GW

Ledenpost te laat bezorgd
Een aantal uitnodigingen voor de Geindag,
gecombineerd met het jubileumcadeautje, dat
een week tevoren door de leden zou zijn ontvangen is door een fout in het postdistributiecentrum blijven liggen tot na 17 juni. Heel vervelend, en aan excuses achteraf hebben we nu
niets meer. We hopen dat het aantal leden dat
daardoor het feest gemist heeft niet al te groot is!
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1. infokraam van Spaar het Gein
3. interview RTVUtrecht met Jan Swinkels

2. interview RTVUtrecht met Tjebbe de Boer

4. interview RTVUtrecht met Gay Jannette Walen

3a. Jan en Tjebbe
op de Jan Swinkelsbrug

7. Creatoonkoor zingt het Geinlied

5. opening gezien vanuit de
Witte Dame

6. openingsspeech door burgemeester Divendal

8. Creatoonkoor o.l.v. Liesbeth Hengeveld
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9. veel toehoorders

11. er is veel vraag naar informatie

10. kraam van Spaar het Gein na de opening

12. schildersatelier GN9 (Gein Noord)

13. het atelier van Anneke de Groot nog een keer open
(Gein Noord)

15. de trekker met aanhanger en passagiers t.o. Oostzijdse molen
(Gein Noord)

14. Dirk Zeldenrijk bezoekt Anneke’s atelier

16. de Oostzijdse molen
(Gein Zuid)

17. Daan van Kempen rijdt het
Creatoonkoor (Gein Noord)

18. Gein Noord t.o. Oostzijdse molen
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23. Tjebbe de Boer loopt van molen naar molen en
vertelt over het landschap (Gein Zuid)
19. Jan Beekman vertelt over de ooievaars (Gein Noord)

24. Velterslaan Marian van Weert verwelkomt bezoekers
op Fort Nigtevecht

20. de ooievaarspaal

25. de Wilhelminabrug. Ook hiet zingt het koor het \
Geinlied

21. stop bij Jan Beekman en het ooievaarsnest

22. zwaaien naar de overkant (Gein Noord)

26. de ‘Polderwachter’ vertelt een verhaal (Gein Zuid)
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27. de polderwachter springt
over de sloot met polsstok

28. Tim den Hartog met zelfgemaakt biologisch ijs (Gein Zuid)

29. Tom Snoek en de jager voor de stal van Maria’s Hoeve
(Gein Zuid)

33. de Broekzijdse molen

30. Pieter en Robin Snoek
zijn erbij

31. de trekker rijdt naar de
Broekzijdse molen
(Gein Noord)

32. de Broekzijdse molen gepavoiseerd (Gein Noord)

34. de beeldentuin van Jos Out (Gein Noord)

35. Hofstede Hogerlust (Gein Zuid)
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39. het atelier in het zondagsschooltje Eben Haëzer
(Gein Noord)
Jo Gijsen

40. kaasboerderij Geingenoegen (Gein Noord)

36. de stamboom van de familie v.d. Bosch (Gein Zuid)

41. de stal van Geingenoegen

37. Jur toont planten uit de polder (Gein Zuid)

42. Jacolien geeft een demonstratie kaasmaken op
het erf van Geingenoegen

38. de trekker met passagiers komt aan bij het zondagsschooltje
(Gein Noord)

43. Bart Hogenhout van Geingenoegen
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44. proeverij van ‘Potje toe’ bij Geingenoegen

45. stilleven bij Geingenoegen

46. biologische boerderij Nooit Gedacht (Gein Zuid)

47. melk proeven bij Nooit Gedacht

48. Kinderboerderij op locatie
(Gein Zuid)
52. Stal Buitenrust, rijtuigen

50. Zuster Evie’s Puike Potten
bij Buitenrust (Gein Zuid)

49. Dietske en de bijenplanten
(Gein Zuid)

53. Sound&Silence Farm Tai Loi (Gein Noord)

51. de Puike Potten

54. Op de terugweg (Gein Noord)
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Eindelijk, de fietsbrug over het
Amsterdam-Rijnkanaal

De brug wordt geplaatst

Zaterdagnacht 10 maart j.l. werd de fietsbrug
geplaatst, die de verbinding moet realiseren tussen
Abcoude en Nigtevecht over het Amsterdam Rijnkanaal. Wij waren erbij en verbaasden ons over de
snelheid waarmee de enorme overspanning, gedragen door pontons, van De Punt in Nigtevecht naar
de betonnen pilaren aan weerszijden van het kanaal
werd gevaren. Tot diep in de nacht was men bezig
het enorme gevaarte (ruim 100 meter lang) met uiterste precisie op de pilaren te laten zakken. Vanaf de
Kanaaldijk zag je hoog boven je door felle schijnwerpers verlichte gehelmde mannetjes als mieren in de
weer, totdat het eerste figuurtje lopend naar de overkant kon komen. En om 4.00 uur ‘s nachts kon het
kanaal weer vrijgegeven worden voor vaarverkeer.
De volgende dag zijn we gaan kijken naar de brug bij
daglicht en waren verrast over de transparantie ervan
en hoe passend bij het kanaal. Toch zal het naar alle
waarschijnlijkheid nog tot na de zomer duren dat de
brug helemaal klaar is en fietsers en wandelaars er
gebruik van kunnen maken.

vaart - Gaasp - Smal Weesp - Vecht - de Utrechtse Reevaart - Stadsbuiten gracht en Vaartsche Rijn) werden
verbreed en verdiept en de schutsluizen vernieuwd
om ruimte te bieden aan grotere schepen. Deze vernieuwde vaarweg, de Keulse Vaart, was gereed in
1825. Maar al na enkele decennia werd duidelijk dat
deze niet meer voldeed. Bij lage waterstanden liepen
grotere schepen geregeld vast. Er moest opnieuw
nagedacht worden over een betere verbinding tussen
Amsterdam en de grote rivieren.

De Keulse Vaart
De voorgeschiedenis van de brug grijpt terug naar
het begin van de negentiende eeuw. De verbinding
tussen de haven van Amsterdam en het Duitse
achterland liep eeuwen lang buitenom over het IJ en
de Zuiderzee naar Muiden en dan via de Vecht langs
Weesp naar Utrecht en verder. De toegang tot Amsterdam verzandde echter en koning Willem I besloot de
vaarweg naar Duitsland te laten verbeteren. De tot
nu toe gebruikte vaarwegen (Amstel - Weespertrek-

Het Merwedekanaal
Vanaf de jaren vijftig van de negentiende eeuw
werden plannen ontwikkeld voor een snellere en
meer betrouwbare vaarweg van Amsterdam naar het
achterland. Lange tijd was een alternatief in beeld,
waarbij Amsterdam via een kanaal door de Gelderse
Vallei met de Rijn zou worden verbonden. Ook waren
er plannen voor het verbreden en het afsnijden van
bochten van de Vecht. Hoewel daar indertijd weinig
aandacht voor was, zouden die plannen, als ze waren

De volgende dag
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doorgegaan, enorme schade aan het Vechtlandschap
hebben betekend. Gelukkig koos de politiek, om
economische redenen, voor de aanleg van een nieuw
kanaal.
Vanaf 1881 werd de aanleg ter hand genomen.
Ten zuiden van Utrecht werden de Keulse Vaart en
het Zederikkanaal verbreed en verdiept. Maar tussen
Utrecht en Amsterdam werd een geheel nieuw kanaal
gegraven, ten westen van de tot dan toe gebruikte
Vecht. Dit Merwedekanaal werd drie meter diep,
33 meter breed en ruim 71 km lang.
De oeververbindingen bestonden uit 21 draaibruggen en een schipbrug.
De aanleg zou drie jaar duren, dacht men, doch dat
werden er elf. In 1892 werd het kanaal officieel in
gebruik genomen.
De verbinding verbroken
Op oude kaarten kan men goed zien hoe de verbinding van het Gein met Nigtevecht gevormd werd
door de Velterslaan, die de grens vormde tussen
Holland en het Sticht. De naamgever van de laan,
Jeronimus Velters, bezat eind zeventiende eeuw
behalve het huis De Vink ook een buitenplaats in
Nigtevecht. Tevens had hij het tolrecht van de
Velterslaan. Deze oost-west oriëntering binnen de
Aetsveldse Polder werd voor het eerst verbroken
door de aanleg van het Merwedekanaal. Doordat
het kanaal de Aetsveldse Polder in noord-zuidelijke
richting doorsneed werden veel boerderijen aan
de oostkant van het Gein, vooral in de gemeenten
Weesperkarspel en Abcoude-Baambrugge, gescheiden
van een deel van hun landerijen. Bij de Velterslaan
was de enige verbinding met Nigtevecht nog een
draaibrug, evenals even noordelijker bij Geinbrug
(Driemond). Vervoer van vee en hooi moest nu vaak
over het water plaatsvinden.
Draaibrug of pontveer: gesteggel
In kranten uit de vorige eeuw duiken af en toe
berichten op waaruit je kunt opmaken dat onderhoud
en handhaving van de oeververbinding niet altijd
van een leien dakje ging. Het Merwedekanaal bleek
namelijk na enige tijd toch te smal te zijn voor de steeds
uitdijende scheepvaart en in 1931 werd bij wet vast-

De draaibrug bij de Velterslaan 1920 coll. NIMH

gelegd dat er een vernieuwd kanaal moest komen.
Dat had natuurlijk ook gevolgen voor de draaibrug
bij de Velterslaan.
De krant De Gooi- en Eemlander wijdt in 1938-’40
smakelijke stukjes aan vergaderingen van Rijkswaterstaat en de ingelanden van de Aetsveldse
Polder, waarin de ingelanden (= eigenaren van land
binnen een Nederlands waterschap) vast willen
houden aan het behoud van een vaste (draai)brug,
en Rijkswaterstaat de brug wil vervangen voor een
pontveer (een veerwagen, die rijdt over rails die op
de bodem van het kanaal liggen ). In de krant van
5 april 1940 wordt ook de nog steeds geldende
tolheffing genoemd. “Door den Rijkswaterstaat is
nagegaan, of het verkeer in Nigtevecht wel zoo druk
is, als wel eens beweerd is.” En: “Een van de sprekers
zet uitvoerig uiteen, waarom het verkeer ter plaatse
nu niet zoo druk is, hetgeen o.a. ook verband houdt
met den duren tol in de Velterslaan. Spreker acht een
hooge brug een streekbelang, ook in verband met
een goede verbinding met den Abcouderstraatweg”.
Uiteindelijk gaan de ingelanden toch akkoord met de
pontveer, mits ze schadevergoeding krijgen.
Amsterdam Rijnkanaal
Het was de bedoeling dat de gehele aanpassing van
het Merwedekanaal in 1941 gereed zou zijn, maar
door de Duitse bezetting moesten de werkzaamheden worden gestaakt. Daar pas een aantal jaren
na de oorlog de werkzaamheden weer konden worden hervat, was het voormalige Merwedekanaal, nu
Amsterdam-Rijnkanaal geheten, pas in 1952 gereed.
Alleen het tracé van Utrecht naar Tiel was helemaal nieuw gegraven. Het deel tussen Amsterdam
en Utrecht bestond uit het verbrede voormalige
Merwedekanaal.
Maar de geschiedenis herhaalde zich: al snel was
ook dit kanaal te smal.
Nog twee maal werd het kanaal verbreed, tussen
1961 en 1963, en tussen 1965 en 1979. De laatste keer
werd het kanaal verbreed tot de huidige breedte
van 100 meter. Het pontveer werd bij die laatste verbreding na de jaarwisseling van 1967-’68 uit de vaart
genomen. Het recht om tol te heffen werd een paar
maanden later eveneens opgeheven.

Het pontveer
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Fietsbrug: ja of nee?
In 2001, ruim dertig jaar na het ontmantelen van de
laatste oeververbinding van het Amsterdam Rijnkanaal bij de Velterslaan, is er plotseling sprake van
het plaatsen van een nieuwe brug die recreatief fietsverkeer van en naar het Geingebied mogelijk moet
maken. De plannen zijn niet eens afkomstig van
de provincie Utrecht, doch van de provincie NoordHolland. De achterliggende gedachte is belangstelling te wekken voor de Stelling van Amsterdam en
met de brug een symbool te scheppen van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Zoals te verwachten is niet
iedereen blij met dit plan.
De bezwaren van Spaar het Gein en de Dorpsraad
Nigtevecht hebben betrekking op de grootschaligheid
van het ontwerp, op de inbreuk op het landschap, de
verspilling van geld en vrees voor de aantrekking
van gemotoriseerd verkeer. Maar het voorstel om te
kiezen voor een pontje, immers meer de menselijke
maat, wordt als te gevaarlijk afgewezen.
Er volgen een paar jaren van discussies en steeds
veranderende plannen en ontwerpen. Tussen 2003 en
2008 liggen de plannen in de ijskast, maar dan worden opnieuw de mogelijke locaties en verschillende
uitvoeringsvarianten bestudeerd en besproken. Dat
de spanningen en irritaties af en toe hoog oplopen

kan men zich makkelijk indenken, temeer daar de
meningen af en toe flink verschillen en ook omdat
plannen een aantal keren om onduidelijke redenen
plotseling veranderen. Op de website van Spaar het
Gein lezen de artikelen hierover in vijftien nieuwsbrieven als een onthullend vervolgverhaal.
Uiteindelijk gaat de uitvoering van start met als
streefdatum van oplevering eind 2017. Die streefdatum wordt niet gehaald, maar onlangs werd bekend dat de brug op 7 september a.s. zal worden
geopend.
GW

bronvermelding:
• Hist. Documentatie Centrum Abcoude-Baambrugge W.W. Timmer
• Delpher, Koninklijke Bibliotheek
• Kroniek van Abcoude-Baambrugge, door
Wim Timmer
• Website Spaar het Gein
• Het Gein, levensloop van een rivier, door
Marijke Carasso et al.

Wat heeft het bestuur gedaan
December: Brief aan en overleg met de provincie over de oplevering van het kruispunt bij Driemond.
Uiteindelijk heeft dat geleid tot de aanplant van een aantal nog jonge, maar fraaie bomen en een concentratie
van verkeersborden.
Waternet vraagt Spaar het Gein wat zij vindt van de kap van 75 populieren op Gein Zuid. Het bestuur maakt
kenbaar dat dit alleen moet wanneer vaststaat dat de veiligheid van de omgeving of van weggebruikers in het
geding is. Dat was nog niet aangetoond. Daarnaast moet worden nagedacht over een plan voor het geval de
bomen echt aan hun eind zijn. Moet er gefaseerd worden gekapt en opgevuld? Of moet dan alles in een keer
worden vervangen? Een bomendeskundige gaat daarover een rapport uitbrengen.
Januari: Het bestuur is vertegenwoordigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente De Ronde Venen. Enkele
nuttige contacten werden gelegd.
Februari: bestuurslid Tom Snoek is vertegenwoordigd in de commissie o.l.v. Gay Jannette Walen die de
Geindag op 17 juni 2018 voorbereidt.
Maart Er wordt weer een nieuwe ontheffing voor helikopterpretvluchten vanuit Gein Zuid door de provincie
afgegeven. Dankzij snel schakelen met gemeenteraadsleden en ambtenaren verbiedt de gemeente de vluchten
met een beroep op het bestemmingsplan. Dat staat alleen agrarische activiteiten toe. De helikopteronderneming maakt bezwaar, dat in juli zal worden behandeld. De vluchten gaan voorlopig niet door.
April: De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt op 18 april plaats in Fort Nigtevecht. Gastvrouw Marian
van Weert heeft ons gastvrij onthaald in een bijzondere omgeving. Jager Ronald Wenneker licht op prikkelde
wijze zijn werkzaamheden als jager toe.
Rien Leemans
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Algemene ledenvergadering 2018
Tom Snoek en Christian van den Anker werden
herkozen en Hans van Kessel werd verkozen en
verwelkomd als nieuw bestuurslid.
Wildbeheer
Na de pauze kreeg jager Ronald Wenneker het
woord voor een presentatie over wildbeheer.
Zonder wildbeheer zouden bepaalde dieren (waaronder ganzen) zorgen voor te veel (economische) overlast. Ook de oorzaken van de dramatische terugloop
van weidevogels in ons landschap kwam aan de orde.
Iedereen is het er over eens dat de huidige agrarische
bedrijfsvoering met stip op 1 staat. Een gemakkelijke
oplossing lijkt niet voorhanden. Wellicht een onderwerp voor een volgende vergadering.

Op 18 april 2018 hield onze vereniging haar 26e (!)
ledenvergadering. Vergaderlocatie was dit keer het
stoere Fort Nigtevecht, dat geëxploiteerd wordt als
Gedenkplaats door Marian van Weert. Een goed
gevulde zaal nam voor de pauze kennis van een
samenvatting van de activiteiten van het bestuur over
het afgelopen jaar en de plannen voor het komende
jaar. Diverse onderwerpen (energietransitie, verkeer) zullen naar verwachting in de nabije toekomst
lastig te beantwoorden vragen (blijven) genereren.
Gay Jannette Walen vertelde de aanwezigen over
de aanstaande Geindag op zondag 17 juni 2018 ter
viering van het 25-jarig bestaan van de vereniging.

Ooievaar moordenaar?
Ook de rol van ooievaars kwam ter sprake. In het
Gein nestelen sinds een paar jaar diverse ooievaars,
onder meer op de vorig jaar door ‘ons’ bij de batterij
geplaatste paal. Bij het Fort is sinds dit jaar een zelfgemaakt nest bewoond. Zijn ooievaars in relevante
mate medeverantwoordelijk voor de dood van jonge
weidevogels? Daarover verschilden de meningen.
Wat is waar? Een lezenswaardige literatuurstudie
van 9 januari 2016 van de hand van Jeroen Kuipers,
bestuurslid van Vogelwerkgroep De IJsselstreek, leert
dat jonge weidevogels maar in zeer beperkte mate
voorkomen op het menu van de ooievaar. Kent u
studies met een andere uitkomst? Reageer en stuur
maar door!
Rien Leemans/Eric de Leeuw

Presentatie Mondriaan
Fiets- en wandelroute
Donderdag 5 april jl. vond in de Witte Dame de presentatie
plaats van de nieuwe Mondriaan fiets- en wandelkaart,
samengesteld door Nienke Meek, Ivy Heffelaar en Jeroen
Dirks. “Met deze Mondriaan Fiets- en Wandelroute is het
vanaf nu mogelijk om de schilder te volgen op zijn ontdekkingstochten langs het Gein”, aldus de samenstellers.
Ook aan de kinderen is gedacht. Voor hen is er een doeboekje verschenen: “Op avontuur met Mondriaan”. Kaart
en boekje zijn te koop bij Plusmarkt Koot en bij de Readshop. Inmiddels hebben alle leden van Spaar het Gein
de fiets- en wandelkaart, als jubileumgeschenk, per post
ontvangen.
GW
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25
Jaar

Schoonmaakactie
Gein 2018
Op zaterdag 24 maart heeft deze actie plaatsgevonden. Een initiatief dat al jaren georganiseerd wordt
door de Landschapswerkgroep Abcoude. Zoals
altijd waren de organisatie en de sfeer geweldig. Het
resultaat was dat er door zo’n 15 vrijwilligers (waaronder veel leden van de Lions Abcoude/Baambrugge) een grote aanhanger vol met zwerfvuil is
verzameld.
Wat ik wel opmerkelijk vind is dat er bij deze en
eerdere soortgelijke acties erg weinig Geinbewoners
en leden van SHG betrokken zijn. Begrijpen doe ik
dat niet: als je echt iets tastbaars wilt doen dan is dit
een uitgelezen kans en ik verzeker u dat het ook een
prima opsteker is voor de lichamelijke conditie!

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

Nico Vendrig

Het bestuur van Spaar het Gein

een archief willen wij graag beschikken over allerlei
materiaal, geschreven teksten, dia’s of foto’s.

Voorzitter/penningmeester
Rien Leemans • tel: 06 - 40322336
rienleemans@chello.nl of info@spaarhetgein.nl
IBAN: NL86 TRIO 0198 5295 54
t.n.v. Vereniging Spaar het Gein

Redactie:
Gay Jannette Walen
Stationsstraat 22 • 1391 GP Abcoude
tel. 0294 - 284850 • walenjgg@kpnmail.nl

Secretaris:
Eric de Leeuw • Gein Zuid 24 • 1391 JE Abcoude
tel. 06 - 52656507 • eric.de.leeuw@hetnet.nl
Overige bestuursleden:
Tom Snoek • tel: 0294 - 283401
snoek.mariahoeve@rumaweb.nl

Tjebbe de Boer
tel. 0294 - 284531 • deboermetz@gmail.com
Vormgeving:
Pier 19 Grafisch ontwerpers Utrecht, Theo Snoek
Foto’s Geindag
• Frits Bos nrs. 1, 5, 7, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 52.
• Henriet Metz nrs. 2, 3, 3a, 4, 8, 9, 26, 27.
• Theo Snoek Creatoonkoor voorpagina
• Moon Wolters nr. 14
• Corry van Zijl nr. 30
• Gay Jannette Walen nrs. 6, 10, 12, 13, 16, 22, 23,
24, 25, 28, 29, 32, 33,36, 37, 42, 44, 45, 46, 51,
53, 54.

Christian van den Anker • tel: 06 - 54725462
christian_van_den_anker@hotmail.com
Gerbrand Schuurman • tel: 06 - 24140204
gerbrand@loonbedrijfschuurman.nl
Hans van Kessel • tel: 06 - 22109449
hvankessel@belcentralemail.nl
De Nieuwsbrief van de vereniging Spaar het Gein
verschijnt tweemaal per jaar en wordt gratis aan
de leden toegezonden. Lezers zijn van harte uitgenodigd om kopij in te zenden. Wij denken aan stukjes
over onderwerpen die te maken hebben met de
geschiedenis, de actuele situatie of de toekomst van
het Gein. Voor het samenstellen en bijhouden van

Foto draaibrug blz 9
• Collectie Ned. Instituut v. Militaire Historie (NIMH)
Foto’s plaatsing fietsbrug:
• Erik van Tooren
• Gay Jannette Walen
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