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Geen mega windturbines
in het Gein!
Voor verduurzaming, maar niet ten koste
van het historische Geinlandschap!
Nederland moet verduurzamen. Daar kunnen we
niet omheen. Onze gemeente heeft een zeer ambitieuze doelstelling. Zij wil in 2040 klimaatneutraal zijn
en dat binnen de gemeentegrenzen realiseren, onder
meer met opwekking van zonne- en windenergie.
Zij moet dus op zoek naar locaties voor zonneweiden en windturbines. Geen gemakkelijke opdracht.
Je mag verwachten dat met name voor windturbines
wordt gezocht naar gebieden in de gemeente waar
deze de minste schade aan het in de randstad al zo
spaarzame landschappelijk schoon aanrichten.
Uitgerekend het Geingebied wordt de laatste tijd
echter in toenemende mate genoemd als locatie waar
zeer grote windturbines kunnen worden geplaatst.
En dan hebben we het over turbines met een tiphoogte tot 200 meter (dat is drie keer de hoogte van
onze kerktorens en vier à vijf keer zo hoog als de
hoogspanningsmasten!), die zo maar eens in het hart
van de Baambrugge-Oostzijdse polder, op korte en
zeer zichtbare afstand van het Gein, gesitueerd
zouden kunnen worden. Zie de rode streep in de
afbeelding op de volgende pagina.
Dus niet pal langs het Amsterdam-Rijnkanaal en ook
niet tussen de hoogspanningsmasten (de lichtgroene
lijnen op de afbeelding), want daar is geen plek voor

Artist impression van de Oostzijdse molen uit 1874
omringd door mega windturbines.

grote turbines. De gemeente heeft zich alle keren
dat dit eerder werd geopperd (laatstelijk in 2014),
gekeerd tegen windturbines in het Geingebied.
Enkele recente ontwikkelingen hebben het bestuur
van Spaar het Gein doen besluiten het proces niet
rustig af te wachten, maar nu aan de bel te trekken.
1. In het Geingebied staat een aantal landeigenaren
ten zuiden van Gein en Velterslaan al jaren paraat
om windturbines op hun land toe te laten. Onlangs
hebben burgers uit onze gemeente zich verenigd in
een coöperatie om duurzame energie op te wekken.
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Beide groeperingen (landeigenaren en burgerinitiatieven) laten zich professioneel adviseren en leggen hun ideeën her en der in de week. Ook bij de
gemeente. Daar lijken zij nu gehoor te vinden, zelfs
voor zeer grote turbines midden in de polder.
2. Als wij nu onze stem niet laten horen, lopen we
het risico dat we komend jaar achter de feiten aanlopen. Alle overheden (van Rijk tot gemeente) hebben
de afgelopen decennia uitgesproken dat het Geingebied unieke recreatieve, landschappelijke en cultuurhistorische waarden herbergt, die bescherming
verdienen. Zie de hiernaast genoemde voorbeelden*,
waarvoor ook Spaar het Gein zich heeft ingezet. Al
die moeite is zinloos geweest als datzelfde Geinlandschap een zoeklocatie voor windturbines wordt.
Die turbines hebben ook nog eens berijdbare benaderingswegen nodig. Nog onlangs, op 11 november 2019, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving gewaarschuwd voor grootschalige aantasting
van waardevolle landschappen door plaatsing van
grote turbines. Zonder twijfel is het Geinlandschap
daarvan een voorbeeld. Ook Natuurmonumenten,
eigenaar van Fort Nigtevecht, is tegen grote windturbines in het Geingebied.
Meedenken over alternatieven
In De Ronde Venen moeten andere, passender plekken gevonden kunnen worden, waar turbines minder schade toebrengen. Schiphol wenst geen windmolens in een grote zone rond de luchthaven. Het
kan niet zo zijn dat Schiphol dicteert waar die turbines wel of niet moeten komen. Schiphol dicteert
al genoeg. Het Gein levert al een bijdrage aan duurzaamheid. Boeren in het Gein stellen in toenemende
mate hun staldaken beschikbaar voor zonnepanelen.
Zonneweiden, mits deze het open weidelandschap
intact laten, zijn denkbaar, mogelijk ook op sommige plekken in het Geingebied. Een verantwoord
ruimtelijk ordeningsproces mag echter niet afhankelijk zijn van min of meer toevallige initiatieven van
landeigenaren en coöperaties die om welke reden
dan ook (financieel of ideëel) een locatie aandragen.
Wij zijn geen klimaatontkenners en zijn altijd, ook
deze keer, bereid mee te denken over alternatieven.
Spaar het Gein vertrouwt erop dat haar grote achterban die bereidheid onderschrijft en voedt.

* Voorbeelden waarin overheden consequenties hebben verbonden aan de grote recreatieve, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied:
> In 1990 wijzigt het Rijk de provinciegrens tussen
Utrecht en Noord-Holland zodanig, dat het Geingebied (tot dan deels behorend tot Noord-Holland/Amsterdam, deels tot Utrecht/Abcoude)
in één bestuurlijke hand komt (namelijk die van
Utrecht/Abcoude). De reden: daar is het Geingebied in betere handen.
> In 1999 besluit het kabinet, onder druk van de
Tweede Kamer en met steun van de gemeente, de
spoorverdubbeling bij Abcoude verdiept aan te
leggen. Daarvoor worden vele miljoenen euro’s
uitgetrokken. Reden: de karakteristieke overgang
tussen het dorp en het Geingebied moeten worden gespaard.
> In 2006 besluit het kabinet, onder druk van de
Tweede Kamer en met steun van de gemeente,
geen snelweg door het Geingebied aan te leggen, maar vele miljoenen euro’s uit te trekken ter
vergroting van de capaciteit van het bestaande
snelwegennet. Reden: de grote waarden van Geingebied en Naardermeer verdienen het behouden
te blijven.
> In 2012 stelt het waterschap AGV een dijkverbeteringsplan voor het Geingebied vast, dat
fundamenteel afwijkt van andere dijkverbeteringsplannen: bijna alle bomen en de steile
dijktaluds blijven behouden. Reden: het unieke
Geinlandschap verdient dit.

Teken nu online!
Het is nu wel tijd om een signaal af te geven dat
we ons grote zorgen maken over grootscheepse
aantasting van de unieke waarden van het Geinlandschap. Het bestuur roept zijn leden op de door
enkele bewoners gestarte online petitie te tekenen:
https://bit.ly/2Di9b97). Niet omdat de gemeente al
een keus heeft gemaakt, maar om te voorkomen dat
we straks voor voldongen feiten worden gesteld.
Rien Leemans, voorzitter
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Duurzaam boeren in het Gein

Het zijn woelige tijden voor de boeren in Nederand
en voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst
van onze landbouw en ons landschap. Er gaat geen
dag voorbij of de kranten staan vol met berichten
over de stikstofcrisis. Het is een razend ingewikkeld
probleem. En dan heb je nog de klimaatproblematiek. En de vraag hoe we er wereldwijd in slagen om
in de toekomst 9 of 10 miljard monden te (blijven)
voeden.
Al zolang Spaar het Gein bestaat is er in de Nieuwsbrief en in bijeenkomsten aandacht besteed aan de
toekomst van de landbouw en het landschap in het
Gein. Als redactie van de Nieuwsbrief willen wij
die discusie voortzetten en u als lezer informeren
over nieuwe ontwikkelingen. Verwacht niet dat wij
eventjes de oplossingen voor bovengenoemde problemen komen aandragen. Dat kan helemaal niet
en bovendien, wij hebben de wijsheid niet in pacht.
Wat wij willen doen is dat we mensen in en buiten
het Gein aan het woord willen laten, die over dit
onderwerp zinnige, nieuwe, boeiende of gewoon
leuke dingen te vertellen hebben. Daarom deze
nieuwe rubriek ‘Duurzaam boeren in het Gein’.
Wij nodigen u als lezer van harte uit om mee te doen.
Dat kan door zelf in de pen te klimmen, maar ook
door vragen te stellen, meningen te geven of ons te
attenderen op zaken die u belangrijk vindt om meer
over te horen. Met uw medewerking gaan wij er
voor om in elke nieuwsbrief met actuele en lezenswaardige informatie te komen.
U kunt ons bereiken via onze emailadressen (zie achterop de Nieuwsbrief).
Het nieuwe landschap van Wij.land
Wat ligt er meer voor de hand dan de rubriek ‘Duurzaam boeren in het Gein’ te beginnen met een artikel
over een bedrijf dat in ons eigen Abcoude gevestigd
is en heel actief aan de weg timmert op het gebied
van duurzame landbouw. Ik heb het over Wij.
land. Wij.land is een kleine organisatie, er werken

9 mensen, en ze houden kantoor op de zolder van
een boerderij aan de Voetangelweg in Abcoude. Op
een regenachtige ochtend in november fietsen we
naar de Voetangelweg. We spreken met Danielle de
Nie, initiatiefnemer en co-directeur van deze jonge
organisatie. Wat en wie is Wij.land, luidt onze eerste
vraag en Danielle begint enthousiast te vertellen.
Wij.land is een organisatie van mensen die het tijd
vinden voor een nieuw landschap. Een landschap
van ons allemaal, dat inspireert, en waarin een
evenwicht is tussen landbouw, natuur en de mensen die er wonen en werken. Wij.land werkt daarom
samen met boeren, natuurorganisaties en anderen
aan nieuwe ideeën en concepten. Op de website van
Wij.land staat het zo: we dromen van een landbouwsysteem waarin boeren gezonde producten kunnen produceren zonder zorgen te hebben over hun
financiële situatie, en waarin jonge toekomstboeren
een rendabel bedrijf kunnen starten. Een landschap
waarin nieuwe vormen van landgebruik het landschap niet aantasten, maar verrijken, zoals nieuwe
gewassen of recreatie. Wij dromen ervan dat de
schoonheid van de natuur en de diversiteit van het
landschap door iedereen kan worden ervaren. Dat is
het nieuwe landschap.
Uitgangspunt is dat een landschap bijdraagt aan
4 waarden:
- Inspiratie: het landschap en de natuur inspireren
en motiveren;
- Sociale waarde: boeren zijn partners voor voedsel
en landschap in een levendig platteland;
- Natuurlijke waarde: boeren doe je mét de natuur;
- Financiële waarden: natuurlijke vormen van
landbouw vormen nieuwe verdienmodellen voor
ondernemers.
Wij.land is voortgekomen uit Commonland, een
organisatie die wereldwijd in plattelandsgebieden
vanuit dezelfde 4 waarden te werk gaat en in projecten toewerkt naar verbetering van de economie
en de ecologie. Cruciaal is de samenwerking met
de lokale bevolking. Wij.land is de Nederlandse tak,
om zo te zeggen.
De praktijk
Het werkgebied van Wij.land is het veenweidegebied rond Amsterdam. Daar helpt Wij.land boeren
met het opzetten en toepassen van duurzame vernieuwingen in de bedrijfsvoering. Het gaat vaak om
pilots, om het uitproberen van nieuwe methoden.
Succesvolle pilots zet Wij.land in op grotere schaal.
Tegen de wand van de zolderkamer waar we aan de
koffie zitten, staat een kaart, waarop verspreid van
Waterland ten noorden van Amsterdam tot de Vechtplassen en Nieuwkoop een groot aantal kleurige
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spelden is geprikt. Elke speld vertegenwoordigt een
landbouwbedrijf, zegt Danielle. Een bedrijf dat actief
bezig is om in de eigen bedrijfsvoering te zoeken naar
verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Er
staan inmiddels al 38 spelden op de kaart.
Eén van de thema’s is bodembeheer. Wij.land is
begonnen met het aanbieden van een cursus bodembiologie voor boeren. Danielle vertelt: “veel boeren
vragen zich af hoe je de bodem op een natuurlijke
wijze productief kunt houden zonder gebruik van
kunstmest. De cursus was een groot succes. Sommige boeren moedigden actief hun collega’s aan om
mee te doen. De boeren zijn dus zelf ambassadeurs
voor Wij.land. Wegens grote belangstelling zal de
cursus begin 2020 worden herhaald. Het leuke van
zo’n cursus is niet alleen dat je er als ondernemer
veel leert, het is ook het begin van een netwerk
waarin boeren veel meer van elkaar leren”.
De vragen die Wij.land oppakt, komen uit de praktijk van de boeren zelf. Zo ging het ook met het eerste thema, dat Wij.land aanpakte. Dat was de vraag
wat je als boer kunt met het maaisel uit natuurgebieden. Drie jaar geleden startte Wij.land hierover
het eerste project samen met Natuurmonumenten.
Deze natuurorganisatie verpacht in de Vechtstreek
en bij Botshol natuurgraslanden aan boeren. Bij het
beheer van die gebieden komen vele tonnen maaisel beschikbaar. Dat materiaal wordt in de moderne
landbouw vaak bestempeld als minderwaardig
spul, waar koeien geen melk van geven, of zelfs als
‘afval’. Maar nu bleek dat dat materiaal eigenlijk
goed bruikbaar is voor boeren, als ze dat maar slim
inpassen in hun bedrijfsvoering. Samen met 8 pachters van Natuurmonumenten ontstond zo het project
‘Van pachter naar partner’, een mooi voorbeeld van
praktische samenwerking van boeren en beheerders
van natuurgebieden, tot wederzijds voordeel en tot
voordeel van de natuur. De samenwerkingsovereenkomst met Natuurmonumenten is onlangs verlengd.
Samen met (pacht-)boeren en Natuurmonumenten
werkt Wij.land verder aan oplossingen voor natuurinclusief en toekomstgericht boeren. Uitgangspunt
is dat de natuur er beter van wordt en boeren tegelijkertijd een goede boterham kunnen verdienen.
Luisteren
Wij.land is niet het zoveelste adviesbureau dat het
beter weet. “De kern van wat Wij.land doet is luisteren”, zegt Danielle. “Goed luisteren naar wat boeren
willen en kunnen. Veel boeren in deze omgeving,
in het veenweidegebied, willen duurzamer werken. Maar hoe doe je dat en hoe zorg je dat je er een
boterham mee kunt blijven verdienen? Wij hebben
niet DE oplossing, maar we kunnen wel helpen om
met elkaar te zoeken naar oplossingen. Dat is wat
we doen”.
Naast natuurlijk bodembeheer en de toepassing van
maaisel uit natuurgebieden zijn er pilots voor meer
biodiversiteit, het sluiten van kringlopen (circulaire economie) en natte teelten. Bij die laatste is het

doel dat door een hoge waterstand de bodemdaling
in veengebieden wordt vertraagd of tot stilstand
komt. Zo is er op een boerderij in het Twiske geëxperimenteerd met de teelt van Azolla, een eiwitrijk
waterplantje, dat mogelijk kan worden toegepast als
veevoer.
Voor de transitie van ons landbouw- en voedselsysteem is veel onderzoek en kennis nodig.
Wij.land doet zelf geen onderzoek, maar schakelt
waar nodig experts van buiten in. Er is al ongelooflijk veel kennis, maar die bereikt niet zomaar het
boerenerf. Wij.land vertaalt de kennis naar de
praktijk. En ze zorgt ervoor dat de problematiek
voor boeren klein wordt, behapbaar. Afgelopen
zomer is bijvoorbeeld op 5 boerenbedrijven geëxperimenteerd met doorzaaien van de grasmat met een
kruidenrijk mengsel, met de bedoeling om meer
kruiden- en faunarijke graslanden te creëren.
Wij.land zorgt dan voor gezamenlijke inkoop van
het zaad en regelt dat er één loonwerker in de buurt
is, die de goede machines voor dit nieuwe werk
heeft, zodat niet elke boer dat voor zichzelf moet
uitzoeken en regelen. Wij.land ontzorgt dus.
Op de achtergrond heeft Wij.land ook een rol
gespeeld bij de start van de coöperatieve melkfabriek ‘Boeren van Amstel’. Dit is een initiatief van
een aantal boeren in de Bovenkerkerpolder en de
Ronde Hoep, die hun bedrijfsvoering mede richten
op goed weidevogelbeheer en andere duurzaamheidsaspecten. Samen hebben ze een melkfabriek in
Ouderkerk aan de Amstel aan het draaien gekregen.
De melk is te koop in supermarkten in de omgeving.
Ook in Abcoude; het is iets duurder, maar je steunt
er als consument daadwerkelijk de boeren mee die
werk maken van biodiversiteit.
Lerend netwerk
Door alle activiteiten en vooral de inzet en betrokkenheid van de deelnemende boeren is een netwerk ontstaan waar positieve energie vanuit gaat.
“Wij.land is de aanjager, maar zegt nooit wat moet.
Het zorgt ervoor dat boeren die dat willen kennis
en ervaring opdoen over duurzame landbouw. De
deelnemende boeren leren vooral van elkaar”, zegt
Danielle. “Ze zitten samen in een what’s app groep.
In oktober, tijdens de boerenprotesten, explodeerde
die groep zowat. Maar er was niet alleen boosheid
wat je tegenkwam. Er waren ook boeren die gingen
vertellen hoe zij bezig zijn met verlaging van de
stikstofuitstoot. Daar speelden wij als Wij.land geen
rol in, dat ging vanzelf. Dat is natuurlijk geweldig
waardevol. Want als je het goed beschouwt, is boer
zijn eigenlijk een hooggeschoold beroep geworden.
Zeker als je wilt verduurzamen. Er komt heel veel
kennis en heel veelzijdige kennis bij kijken”.
Inmiddels heeft Wij.land een klankbordgroep ingesteld van boeren die al wat langer meedraaien. Zij
helpen om de goede strategische keuzes te maken:
waar zouden de medewerkers hun energie in moeten steken? Danielle: “Laatst zei iemand in deze
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groep: jullie moeten vooral doorgaan, want jullie
zijn de doeners in een wereld vol praters”. Dat mag
Wij.land gerust als een compliment beschouwen.
Hoe komen jullie aan het geld voor dit alles, vragen we. De grootste bijdrage komt van het Gieskes
– Strijbis fonds, een particulier fonds met ANBIstatus, dat zich inzet voor financiering van projecten
die maatschappelijke doorbraken bewerkstelligen.
Daarnaast draagt het Ministerie van Landbouw ,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een beetje bij, de
provincie Utrecht en andere familiefondsen.
Plannen voor volgend jaar
Danielle en haar medewerkers zijn hard aan het
nadenken over wat ze in 2020 gaan oppakken. In
elk geval willen ze nauwere samenwerking zoeken
met de Agrarische Natuurverenigingen in de regio.
Die boerenorganisaties zijn nu vooral druk met het
organiseren van de subsidies van de provincies voor
agrarisch natuurbeheer. Daarnaast willen zij de burgers in de regio meer betrekken. Hoe dat er uit zal
zien, dat is nog niet bekend. Daar zullen ze in de
loop van 2020 meer over kunnen zeggen.
Biodiversiteit is een belangrijke waarde in de projecten van Wij.land. Er is net een begin gemaakt
met een fonds waarmee boeren worden uitgedaagd
om meer te doen voor biodiversiteit op hun bedrijf.
En er wordt nagedacht over een grondfonds. De
gedachte is dat zo’n fonds maatschappelijk beleggen in natuurinclusieve landbouw mogelijk maakt.
Het fonds zou dan land kunnen aankopen dat onder
duurzaamheidsvoorwaarden wordt uitgegeven aan
boeren, zodat zij hun bedrijf kunnen omvormen
naar een natuurinclusief bedrijf.
Danielle weet nog veel meer te vertellen. Over
ptthee, een idee van 2 jonge ondernemers die hun
eigen kruidenthee maken en op de markt brengen;
u kunt er over lezen verderop in dit nummer. Of
over de straatventer uit Weesp, die in Amsterdam

melk verkoopt, met het verhaal van het landschap
erbij. Een mooie gedachte: het gaat niet alleen om
het product in de supermarkt, het gaat ook om de
manier waarop het geproduceerd is, de waarden
die het product vertegenwoordigt en het verhaal
van het landschap waar het product vandaan komt.
TdB

Op de website www.wij.land vindt u meer
informatie, kunt u zich inschrijven voor de
nieuwsbrief of een donatie doen. Bent u agrariër en wilt u meer weten of deelnemen aan
een project of een cursus, neem dan contact
op met contact@wij.land
Bezoekadres: Voetangelweg 7, Abcoude
Wilt u reageren op dit artikel of heeft u
vragen of onderwerpen, waarover u graag in
een volgend nummer van de Nieuwsbrief
Spaar het Gein wilt lezen, neem dan contact
op met één van de redacteuren. U vindt de
namen en adressen achterop de nieuwsbrief.

De Tuinen van Hartstocht
In juli van dit jaar is er al een artikel aan gewijd in
het huis-aan-huis blad De Groene Venen: voor de
Tuinen van Hartstocht zijn nieuwe tuinders gevonden, en de voortzetting van de plukmoestuin is
aldus gewaarborgd. Sam en Marieke, die in 2015
met de tuin begonnen, hebben enthousiaste opvolgers gevonden, die begin 2019 met de tuinen zijn
gestart. Dus maakte Spaar het Gein een afspraak om
eens te horen hoe dit eerste seizoen is verlopen.
De basis
Maar eerst even een korte uitleg van wat aan de
tuinen ten grondslag ligt.
De Tuinen van Hartstocht werken volgens het CSAprincipe. CSA betekent Community Supported

Agriculture, oftewel Gemeenschapslandbouw. Deze
vorm van landbouw steunt op drie principes, namelijk economisch (burgers betalen vooraf een bedrag
aan de landbouwer); ecologisch (de manier van telen
gebeurt ecologisch verantwoord); en sociaal (producent en afnemers bouwen een persoonlijke band op
en de burger garandeert de landbouwer een inkomen. De landbouwer is omgekeerd open over de
bedrijfsvoering en de productie). De oorsprong van
deze manier van (tuin)landbouw ligt in Amerika en
werd voor het eerst in Zwitserland toegepast eind
zeventiger jaren. Pas in 1994 werd het voor het eerst
geïntroduceerd in Nederland, waarna het zich met
vallen en opstaan langzaam verbreidde.
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Hoe werkt het
Het eerste jaar werden de groentes uit de Tuinen van
Hartstocht per keer gewogen en aan een kassa afgerekend, maar al na een jaar werd overgeschakeld op
een abonnement volgens bovenstaand principe. Sam
en Marieke hoefden er niet meer altijd bij aanwezig
te zijn, de klant hoefde zich niet meer te houden
aan de openingstijden maar kon komen wanneer
het hem of haar schikte, en aan het begin van het
seizoen kwam er genoeg geld binnen om poot- en
zaaigoed te betalen en tevens een inkomen te garanderen. Toen Sam en Marieke het stokje overdroegen
waren de Tuinen al een goed lopende onderneming
met een vast abonneebestand.
De nieuwe tuinders
Spaar het Gein wordt ontvangen door Pieter
Heyning en Isabelle van der Zanden. Doina Mani is
die dag niet aanwezig. De afspraak is gemaakt op
het terrein zelf, dat al duidelijk tekenen vertoont van
de naderende winter. De meeste groentebedden zijn
al kaal; hier en daar staan nog wat rijen bieten en
andere late wintergroenten. Het is koud, en modderig van de dagenlange regen, dus het gesprek wordt
al snel voortgezet in de behagelijke warmte van
Anna Haen.
Pieter, Isabelle en Doina zijn alledrie bioloog en
kennen elkaar van de Universiteit van Amsterdam
en van een gemeenschappelijke vriendenkring. Ze
hebben het werk onder elkaar verdeeld. Pieter kan
40% van zijn tijd aan de tuin besteden en richt zich
bovendien op het geven van natuurwandelingen
met de focus op ecologie en landschap. Isabelle specialiseert zich in bodemkunde, werkt verder voor de
Stichting Voedselbossen Nederland en is er 30% van
haar tijd. Doina doet een master in Wageningen en
heeft de digitale communicatie onder haar hoede.
Zoals ze zelf op hun website vertellen delen ze een
passie voor ecologie en voedselproductie met aandacht voor de natuur en ze willen hun kennis in de
praktijk leren toepassen.

nees en de wachtlijst die inmiddels 50 personen telt.
Om voor zichzelf duidelijk te krijgen of het aanbod
aan gekweekte groenten naar tevredenheid is, is
onlangs een enquête rondgestuurd met vragen over
de hoeveelheid en het aantal soorten. Het resultaat
werd besproken op de Algemene Ledenvergadering
op 30 november.
Verder hopen ze nog wat te kunnen uitbreiden en
dan de natuur meer ruimte te kunnen geven. De
ideeën staan nog niet helemaal vast, maar gedacht
wordt o.a. aan hagen van bessenstruiken, vruchtdragende bomen en meer vaste planten. Het versterken
van de biodiversiteit is daarbij het uitgangspunt.
Ondertussen is een broedkast opgehangen voor de
torenvalk en komend voorjaar willen ze beginnen
met het opzetten van broeihopen voor ringslangen.
Er zijn al diverse malen waarnemingen gedaan van
ringslangen in het Gein, dus de kans van slagen is
groot.
Vrijwilligers
Enthousiaste abonnees hebben al vaker de handen
uit de mouwen gestoken als ze groente kwamen
halen en zagen dat ze zich nuttig konden maken,
maar Pieter, Isabelle en Doina zouden komend jaar
meer gestructureerd gebruik willen maken van deze
vrijwilligers om op de tuin komen werken. Het gaat
dan om wieden, planten, andere klusjes, tot zelfs het
organiseren van evenementjes.
Op de website: tuinenvanhartstocht.nl is alle informatie over de tuinen te vinden en wie zin heeft in
gezond buiten bezig zijn kan zich opgeven op info@
tuinenvanhartstocht.nl
GW

Toekomstplannen
De drie zitten vol plannen voor het volgende seizoen
en de nabije toekomst. Dit afgelopen seizoen hebben
ze zich vooral geconcentreerd op het in de vingers
krijgen van de praktijk. Het is duidelijk dat dat goed
gelukt is, gezien het enthousiasme van de 125 abon-Spaar het Gein-6

Drink thee van Ptthee
Een nieuwkomer langs het Gein is Ptthee, het theebedrijf van Matthijs Westerwoudt en Daan van Diepen. Ptthee is gestart in januari 2019 en is een theebedrijf dat biodiversiteit en natuur wil stimuleren
op het boerenland door middel van het verbouwen
van inheemse kruiden zoals kamille, paardenbloem,
duizendblad, weegbree en korenbloem. Van een
deel van deze kruiden maken ze, in samenwerking
met sociale werkplaats Pantar, kruidenthee. Een
nieuw, lokaal, initiatief dus, dat kruidenthee van
Nederlandse bodem wil aanbieden in plaats van
ingevoerde kruidenthee uit het buitenland. De thee

van deze kruiden wordt aangeboden aan bedrijven
en particulieren (via hun webshop te koop). Ook bij
Anna Haen wordt hun kruidenthee al geserveerd.
Matthijs heeft drie jaar bij Frisse Blikken gewerkt, en
Daan twee jaar bij Commonland (zie ook het artikel
voorin deze nieuwsbrief). Beiden hebben hun baan
opgezegd om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en
hopen komend jaar voldoende te zijn gegroeid om
er van te kunnen leven.
Matthijs en Daan gaan als volgt te werk. Ze zaaien
kleine strookjes bloemen en kruiden in bij biologische boeren op de randen van hun land. Op dit
moment gebeurt dat bij boerderij Hartstocht op Gein
Zuid en nog een aantal andere boeren, waaronder
de Lindenhoff. Na de oogst worden de kruiden
gewassen en daarna gedroogd en vermalen. Een
deel van de ingezaaide kruiden blijft staan voor de
nectar zoekende insecten en om de rijpe zaden kans
te geven zich op de wind te verspreiden over het
land. Zo neemt de natuur het langzaam weer over.
Al in 2020 hopen Daan en Matthijs met zo’n 10 tot
20 boeren samen te werken. Zo verwachten ze ook
bij consumenten meer bewustzijn rondom biodiversiteit te creëren, boeren een verdienmodel te kunnen
aanbieden rondom biodiversiteit (na de oogst kopen
ze de kruiden voor een eerlijke prijs weer terug van
de boer) en zo hopen ze ook bij te dragen aan herstel
van natuur in Nederland. Zie ook www.ptthee.nl

Experimenten in
het Gein in de
achttiende eeuw
In het midden van de achttiende eeuw gingen ‘heren
van stand’ zich toeleggen op een nieuwe wijze van
landbouwen. Een van hen was Georg Hoffman, eigenaar van de hofstede Rome aan het Gein. Oudere
lezers zullen zich nog de teleurstelling herinneren
toen het markante, maar verwaarloosde Rome in
1993 werd afgebroken.
Georg Hoffman werd in 1741, samen met zijn broer
Martinus, eigenaar van de ‘herenhuizinge’, Rome. In
de jaren ‘20 waren drie broers Hoffman – behalve de
genoemden ook Christiaan – uit het Duitse Sontra
(Hessen) naar Amsterdam gekomen. Martinus was
kunstschilder en verwierf in 1729 het Amsterdamse
burgerschap. De Hoffmans waren duidelijk niet
onbemiddeld, want alle drie verwierven bezittingen
buiten de stad, onder meer in Abcoude. Christiaan
en Georg vestigden zich ook hier en zouden een rol
spelen in het dorpsbestuur en Georg ook als lid van
het hervormde kerkbestuur.

Hofstede Rome

Evenals de niet onbemiddelde stedelingen met bezit
buiten de stad ging Georg zich in het Gein toeleggen op verbetering van gewassen. Deze heren ontleenden hun inspiratie aan het Verlichtings denken
dat de interesse in de wetenschap in bredere zin
had gewekt. Hun belangstelling sloot aan bij de
gelijktijdige ideeën van de Fysiocraten, die de voor
landbouw beschikbare grond als dé rijkdom van
een land beschouwden. Niet langs empirische weg,
zoals de boeren deden, maar via de wetenschap wilden deze burgerheren tot verbetering van de landbouw komen.
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Dit resulteerde in de oprichting omstreeks 1750 van
het Genootschap van liefhebberen van den landbouw, en de door hen uitgegeven De nieuwe wyze van
landbouwen, opgehelderd door proeven en waarnemingen
door Petrus Camper en Cornelis van Engelen (1762
en volgende jaren), een bewerking van het werk van
J. Tull en H. Duhamel de Monceau. Camper, een van
de vermaardste wetenschappers van zijn tijd, sprak
in de Voorrede over de ‘onbillijke veragting’ voor
de landbouw en de eeuwenlange slaafse gewoonten van een onkundig landvolk. In 1776 werd de
Maatschappij ter bevordering van den landbouw
opgericht: interesse voor de landbouw kon als een
“allergeschikste en den mensch allerwaerdigste uitspanning, zo wel als nuttige oeffening” beschouwd
worden, zo luidde het.
De nieuwe wijze betrof in hoofdzaak het zaaien in
bedden op rijen, waarbij men de tussenliggende
ruimte, die men hier als rabatten aanduidde, onbezaaid liet. Om het jaar moest men bedden en rabatten omwisselen. Misschien nog belangrijker was het
om de grond veelvuldig om te ploegen, waardoor
bemesting achterwege kon blijven. Ook kon de
grond daardoor meer profijt van de regen hebben.
Essentieel voor deze wijze van landbouwen waren
de daarvoor benodigde werktuigen.

meldt hij trots dat hij nu kan beschikken over wintervoer voor twee paarden.
Het gereedschap was belangrijk voor de gepropageerde rijenteelt, waarbij niet zoals destijds gebruikelijk met de hand werd gezaaid, maar met behulp
van een zaaiwerktuig op regels. Dat door paarden
getrokken werktuig maakte voren in de grond,
zaaide en maakte de voren weer dicht.
In de voorrede in De nieuwe wijze van landbouwen
stelde Petrus Camper dat de werktuigen van Chateauvieux de voorkeur hadden omdat deze de zaaibedden bij het ploegen niet beschadigden. Gijsbert
Antwerpen Verbrugge bezat volgens hem alle door
Chateauvieux ontworpen werktuigen en Georg zal
er zijn hart aan hebben opgehaald tijdens zijn verblijf op Gooilust, waarvoor hij aan het eind van zijn
brief bedankt.
Hoffman moet bij het vervaardigen van zijn werktuigen waarin hout en ijzer werd verwerkt, zeker
de hulp hebben gehad van plaatselijke ambachtslieden, een wagenmaker en een smid. Abcoude Proosdij, waartoe Rome behoorde, telde op dat moment
behalve een wagenmaker twee smeden – wie Hoffman in de arm genomen heeft, is niet te zeggen.

Dat Georg Hoffman een van de geïnteresseerden
was, blijkt uit een brief die hij op 20 november 1764
schreef aan Gijsbert Antwerpen Verbrugge van
Freyhoff, bewoner van de buitenplaats Gooilust in ‘s
Graveland. Daarin verhaalt hij van zijn proeven om
de opbrengst van de door hem gezaaide gewassen te
verbeteren. De brief werd gepubliceerd in de Verhandelingen over den nieuwen landbouw, zoals het tweede
titelblad van De nieuwe wyze luidde.
Niet voor niets begon Georg zijn brief met te vertellen dat hij druk was geweest met het vervaardigen
van een ploeg en een grondroerder, naar een tekening in het boek van Chateauvieux uit 1754. Hoffman zal het werk van de in Genève woonachtige
Michel Lullin de Chateauvieux in zijn bezit hebben
gehad. Deze Zwitser ontleende zijn kennis overigens aan de reeds genoemde Henri-Louis Duhamel
du Monceau, die weer schatplichtig was aan Jethro
Tull. Deze laatste kan beschouwd worden als de eerste propagandist van nieuwe methoden om de landbouw te verbeteren.
Georg Hoffman legde zich toe op de akkerbouw, op
het vergroten van de opbrengst van voornamelijk
veevoeder. Nu was het Geingebied niet erg geschikt
voor grootschalige akkerbouw – de boeren hadden
zich al sinds de latere middeleeuwen vanwege de
voortdurende inklinking van de bodem toegelegd
op louter veeteelt. En de hennepteelt was nagenoeg
voorbij. Maar Georgs proeven waren kleinschalig en
ingegeven door wetenschappelijke interesse, ook al

Hoffman was enthousiast over zijn proeven. Het
afgelopen jaar had hij op 30 november Zeeuwse
tarwe gezaaid op bedden van twee roeden (een
roede is hier twaalf voet of 3,70 m) en op 6 augustus afgesneden. De oogst was goed – zijn tarwestelen telden wel 15 tot 60 halmen – , ook al hadden
de mussen en eenden schade toegebracht. Zowel
op twee als op drie regels had hij gezaaid, de twee
regels bevielen hem het beste. Na de oogst had hij de
planten vier maal in de rabatten omgespit, totdat de
korrels volkomen gezet waren.
Ook met sainfoin (gezond hooi) experimenteerde
hij – in april gezaaid op een bed van 30 voet lang
en 3 voet (een voet is ca. 30 cm) breed, de helft vol,
de andere helft op drie regels op een afstand van 8
duim (een duim is ca. 2,5 cm). De planten bleken te
dicht op elkaar te staan en Hoffman moest er hier
en daar een uittrekken. Op 16 augustus kon hij het
afsnijden. De planten waren daarna niet erg meer
gegroeid, wat ‘volgens onze schrijvers’ aan het eerste jaar te wijten was.

-Spaar het Gein-8

In april zaaide hij, nu vol in bedden, ook lucerne
(medicago sativa), een gewas voor eiwitrijk veevoer;
op 16 juli kon het worden afgesneden en op 16
augustus en 8 september opnieuw.
Dit klaverachtige gewas had niet alleen een hoge
voedingswaarde, het hield ook veronkruiding
van het bouwland tegen en had het vermogen
om luchtstikstof te binden tot een voor gewassen
opneembare vorm.
Hoffman wilde het komend voorjaar ook zomergraan, gerst, haver, boekweit en duivenbonen (veldbonen) zaaien. Voor de herfst zou hij een klein stuk
land prepareren voor wintertarwe.
“Dit land van Tarwe, Sainfoin en Lucerne is twintig
jaar een bosje geweest, en nu, sedert twee jaar, een
Boogaartje, en heeft in ‘t geheel geen Mest gehad – ik
hebbe een regt goede kley grond”, zo besloot hij, niet
zonder trots, zijn brief.
In de Verhandelingen volgt een kort commentaar,
waarin het als gunstig werd beoordeeld dat hij zijn
rupsklaveren (lucerne) drie keer heeft kunnen snijden; het volgend jaar zal hij dat wel zes keer kunnen
doen.

In hoeverre de boeken en experimenten van ‘heren’
als Georg Hoffman hebben bijgedragen aan de
modernisering van de landbouw is moeilijk te zeggen. Hun proeven zijn volgens kenners van de agrarische geschiedenis niet erg geslaagd, maar hun
interesse in nieuwe werktuigen en methoden zorgden voor een bredere belangstelling voor de landbouw, wat uitmondde in vooral verbetering van de
werktuigen. Georg Hoffman had het belang daarvan
goed in de gaten. In 1798 werd de landbouw staatszorg en in 1800 volgde een omvangrijke landbouwenquête.
Marijke Carasso-Kok

Literatuur:
De nieuwe wyze van landbouwen, voorgeschreeven
door … Tull en Duhamel Monceau, uitgegeven
door Petrus Camper en Cornelis van Engelen. 4 dln (Amsterdam 1762 e.v. Deel I met een
tweede titelblad: Verhandeling over den landbouw … opgehelderd door proeven en waarnemingen door Petrus Camper. De brief van Hoffman
staat op p. 378-381
J. Bieleman, Boeren in Nederland: geschiedenis van
de landbouw 1500-2000 (Amsterdam 2008)
J. van der Haar, Van school tot hogeschool 18731945. De geschiedenis van de landbouwuniversiteit
Wageningen (Wageningen 1993)
P. van Schaick, ‘Maatschappij ter bevordering
van den landbouw’, Ons Amsterdam 13(1961)
231-233
Met dank aan Wim Timmer
Afbeeldingen:
Georg Hoffman is dus, net als vele andere eigenaren
van buitenplaatsen aan het experimenteren geweest
met onder meer gewassen die voor zijn paarden het
nodige voer opbrachten. Voor deze gewassen was
een kalkrijke grond nodig en daarvoor liet hij ook
kalk aanrukken. Een keer werd hij beboet voor het
ontduiken van de belasting op kalk. Georg overleed
op 11 november 1779 en werd begraven in de Hervormde kerk

Hofstede Rome voor de afbraak: fotoarchief
W. Timmer
Zaaiwerktuig uit het boek van M.L. de
Chateauvieux, Description d’un semoir
inventé (1754)
Lucerne uit J. Kops, Flora Batava (1800 e.v.)
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Toch einde populieren in zicht

Waternet heeft begin dit jaar een 17-tal populieren
gekapt thv boerderij Hartstocht op Gein Zuid die
op basis van water- en verkeersveiligheid niet meer
konden worden gehandhaafd. Oorspronkelijk was
het idee om alle populieren in dit traject van de dijk
te kappen maar in overleg met Spaar het Gein is eerst
onderzoek gedaan door Pius Floris Boomverzorging
naar de conditie van de bomen.
De conclusie van dit onderzoek was dat ondanks dat
de bomen een matig groeitempo hebben gekend door
de relatief beperkte groeiplaats, ze toch in een redelijke conditie verkeerden. Op basis van deze bevindingen is besloten tot een meer gefaseerde uitvoering.
Bij de kap van de eerste bomen bleek echter dat veel
bomen er toch slecht aan toe waren en veelal hol bleken. De voor snelgroeiende bomen als de populier
hoge leeftijd van ca. 60 jaar heeft ook tot gevolg dat
er veel takbreuk plaatsvindt.
Waternet heeft Spaar het Gein een plan voorgesteld
voor de kap van de overige bomen op dit traject met
de toezegging dat eerst begonnen wordt met herplant en dat er per saldo evenveel bomen terugkomen als er worden geveld.
Concreet betekent dit dat dit najaar tot vroeg voorjaar 2020 begonnen wordt met nieuwe aanplant op de
plekken waar begin dit jaar al gekapt is. In fases zullen de resterende bomen worden gekapt, de laatste in
2024/2025. Zie voor de fasering de plattegrond.

Het liefst heeft Waternet geen hoog opgaande
bomen meer op dijken maar enkel wilgen, essen en
elzen in knot- of stoofvorm. We zijn nog met Waternet in gesprek om toch ook bomen te planten die
hun natuurlijke vorm kunnen houden, zoals bijv.
lindebomen.
Bij boerderijen zouden middenstam fruitbomen en
leilindes kunnen worden geplant.
Waternet heeft toegezegd dat we betrokken zullen
worden bij de keuze.
Verder heeft Waternet zich welwillend opgesteld
om het beheer van een oeverlandje uit te besteden
aan belangstellenden vanuit onze gelederen. Te denken valt aan een gebiedje waar de oorspronkelijke
begroeiing terug kan komen met wilde bloemen en
grassen.
Daarnaast hebben we het grillige en vaak slordige
maaibeleid aan de orde gesteld. De vele verschillende eigenaren van de landjes maken het lastig
hierover duidelijke afspraken te maken. We zijn uitgenodigd aan te schuiven bij het reguliere tweejaarlijkse overleg tussen de gemeente en het waterschap.
Daarnaast is een omgevingsmanager (Daphne Barnas) aangesteld vanuit Waternet die als aanspreekpunt voor ons zal fungeren.
Eric de Leeuw
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Binnenkort 238 zonnepanelen op
Zorgboerderij Bruintjes
Coöperatie Zon op de Ronde Venen heeft met Ewout
Griffioen van Zorgboerderij Bruintjes aan de Kanaaldijk west een overeenkomst gesloten om 238 panelen te plaatsen op twee daken.
Zon op de Ronde Venen is een coöperatie die voor de
inwoners van de gemeente de Ronde Venen zonneenergie opwekt. Zij doet dit door grote daken te
zoeken in de gemeente en daar zonnepanelen op te
laten leggen. Bewoners van de Ronde Venen kunnen
certificaten kopen waarvoor zonnepanelen gelegd
worden op een specifiek dak. Voor de opgewekte
energie kunnen de bewoners energiebelasting terugvragen en delen ze mee in de verkoopopbrengst van
de stroom die de zonnepanelen oplevert.
Het nieuwste project van Zon op de Ronde Venen zijn
2 daken van Zorgboerderij Bruintjes. Eigenaar Ewout
Griffioen vindt zonnepanelen op daken een mooie
oplossing voor de uitdaging om meer schone energie
op te wekken en heeft zijn dak beschikbaar gesteld.

Inwoners van de Ronde Venen kunnen daar voor
€ 325,- per certificaat (wat gelijk staat aan één zonnepaneel) aan meedoen. Over de opgewekte energie van het certificaat hoeft geen energiebelasting
betaald te worden. Daarnaast profiteert de certificaathouder mee uit de opbrengst van het project
door de verkoop van groene stroom aan een energiemaatschappij. Uiteindelijk verwacht de coöperatie Zon op de Ronde Venen een rendement van 4,2%
per jaar gedurende 15 jaar.
Om u uitgebreid te informeren is een informatieblad
opgesteld. U kunt dit informatieblad vinden op de
site van de coöperatie: www.zonopderondevenen.nl.
Wij kunnen u de informatie ook opsturen mail dan
naar: zonopderondevenen@gmail.com
238 panelen is natuurlijk een beperkt aantal, dus
wees er snel bij en schrijf je in.
Hans van Kessel
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Wil je knotten, knot dan mee!
Al jaren was het op sommige zaterdagen een vertrouwd beeld langs het Gein gedurende de koude
maanden van het jaar: de kleine caravan van de
Landschapswerkgroep die ergens geparkeerd stond,
en een groep vrijwilligers met zaag en ladders die
aan het knotten waren.
Omdat Koos van der Weijden, de organisator van
de groep, naar elders verhuisde, dreigde de Landschapswerkgroep op te houden te bestaan.
Gelukkig heeft nu een van de vaste vrijwilligers het
stokje van Koos overgenomen. Britt de Kuijer had
zich al twaalf jaar geleden aangesloten bij de Landschapswerkgroep en besloot in overleg met Koos de
organisatie over te nemen.
De komende data waarop geknot gaat worden
(meestal vanaf 9 uur) zijn de zaterdagen 14 december, 18 januari, 1 februari, 22 februari en zondag
7 maart. Ook op Opschoondag zaterdag 21 maart
zal er geknot worden.
Britt zou graag ook andere buitenactiviteiten willen opstarten, het liefst met kinderen, en doet hierbij een oproep aan mensen die willen meedenken,
om contact met haar op te nemen. Britt de Kuijer,
tel. 0627534769.
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