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Goed nieuws moeten we
koesteren!
De bestuurlijke activiteiten sinds het verschijnen
van Nieuwsbrief 48 (juni 2021) stonden voor een
flink deel nog steeds in het teken van de coronabeperkingen, die minder uitnodigen tot het ondernemen van initiatieven. Toch zijn er het afgelopen
half jaar goede berichten te melden.
Afgelopen juni heeft de gemeenteraad van De
Ronde Venen het gemeentebestuur in meerderheid
opgedragen de plannen om windturbines binnen
haar grenzen toe te laten, te staken. Zeker omdat het
Geingebied voor deze plannen hardnekkig in beeld
bleef, is het bestuur daar erg blij mee! Over alternatieve wijze van opwekking wil Spaar het Gein graag
meedenken. Allerlei beperkingen (grootschalige
afdracht van opgewekte energie aan het net blijkt
voorlopig problematisch) en technische ontwikkelingen leveren geregeld een andere kijk op over wat
wenselijk en haalbaar is. De gemeente Amsterdam
houdt helaas nog steeds de optie open om dichtbij
het Geingebied, bij het waterleidingbedrijf zuidelijk van de Gaasperplas, grote turbines te plaatsen.
Hopelijk ziet Amsterdam daar door de vele protesten toch nog van af.
Het bestuur hoopt dit voorjaar eindelijk weer een
ledenvergadering te kunnen houden. Maar dan moet
dit natuurlijk wel op een veilige manier kunnen. We
mikken nu op een datum in juni. In de vorige Nieuwsbrief riepen we de leden op zich aan te melden als
kandidaat-bestuurslid, met het oog op de aanstaande
vacature voor een voorzitter en penningmeester. Dat
leverde uiteindelijk twee aanmeldingen op: Maarten
van Dijk en Heleen Willig. Maarten had al aangegeven
tot het bestuur te willen toetreden, maar is inmiddels

Oostzijdse Molen aan het Gein

ook bereid de voorzittersrol op zich te nemen mocht
hij door de leden worden verkozen. Heleen wil graag
de rol van penningmeester op zich nemen. Ook dit is
goed nieuws! We zijn zeer blij met hun aanmelding
en hopen dat zij zich snel aan de leden kunnen voorstellen en dan formeel kunnen worden verkozen.
Het bestuur wenst u uiteraard ook een goed 2022 en
hoopt dat u nog lang en vaak van het ‘schoone Gein’
kunt genieten.
Namens het bestuur, Rien Leemans
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In Memoriam Arnold van de Klundert
moeite mee dat het Gein met een park werd vergeleken. Toch lijken zijn ideeën meer realiteitsgehalte
te krijgen dan we konden vermoeden. En, al was hij
geboeid door grote lijnen en verbanden, toch toonde
hij wel degelijk aandacht voor het kleine. Zo heeft hij
zich ook ingezet voor het behoud van de treurwilg
bij de molen Delphine. Die boom staat er nog steeds!

Arnold op de fiets (2000)

Op 2 juni 2021 is Arnold van de Klundert, oudbestuurslid en oud-redacteur van de Nieuwsbrief
van Spaar het Gein op 72-jarige leeftijd overleden.
Achttien jaar lang was Arnold lid van het bestuur
van Spaar het Gein. Vrijwel al die jaren vervulde hij
de rol van penningmeester. Maar niemand die hem
gekend heeft zal het verbazen dat hij zich bepaald
niet beperkte tot het opstellen van jaarrekeningen
en begrotingen. Naast het bestuurslidmaatschap
maakte Arnold nóg langer deel uit van de redactie
van deze Nieuwsbrief, die de vereniging twee keer
per jaar uitgeeft.
De vele bijdragen van Arnold in het bestuur en de
Nieuwsbrieven getuigen van een brede interesse,
met vooral een focus op duurzaamheidsvraagstukken. Bijdragen in de Nieuwsbrief – zelf had hij
het over ‘het krantje’- over EKO-boeren, autodelen,
stadsboerderijen of slow food waren steevast van
zijn hand. De éne keer dat hij misbruik van zijn positie maakte door reclame te maken voor alternatieve
toiletten zonder waterspoeling, die door zijn bedrijf
WASTE waren ontwikkeld en waar het toen nog rioleringloze Geingebied zijn voordeel mee kon doen,
zij hem vergeven.
Arnold was een ideeënman; een niet aflatende idealist, zoals zijn vrouw Moon dat zo mooi en terecht in
zijn overlijdensbericht heeft verwoord. Een creatieve
denker, met een sprankelende geest. Het fenomeen
‘out of the box’ denken zou door hem kunnen zijn
bedacht. Hij dacht groot. Het Gein was voor hem
eigenlijk veel te klein. In juni 2004 schreef Arnold:
“We hebben nogal eens de neiging te vergeten dat
Abcoude deel uitmaakt van de Randstad en dat
we verder moeten kijken dan naar de zes kilometer
water van het Gein. Spaar het Gein moet daarom
haar eigen ideeën vormen over de ruimtelijke inrichting van de Randstad in relatie tot het Geingebied.”
Vervolgens stelde hij voor om van het Groene Hart
een soort Central Park te maken. Een groene zone,
omgeven door een stedelijke ring met hoogbouwkernen en daarbinnen het park voor allerlei vormen
van groene recreatie, streekeigen productie en afzet
op boerenmarkten in de stad. Wij hadden er destijds

Het bestuur van Spaar het Gein beoogt alle categorieën leden een plek te geven. Dat zijn boeren,
burgers en buitenlui. Dit zorgde, zeker in de tijd
dat Arnold daarvan deel uitmaakte, voor levendige
discussies. Arnold schepte er genoegen in de boeren in het bestuur van tijd tot tijd flink op de kast
te jagen, bijvoorbeeld door hen te karakteriseren als
trekkers van Europese landbouwsteun. Zijn lach en
pretogen als hij merkte dat het hem weer eens was
gelukt, staan ons nog helder voor de geest. Arnold
was een stadsjongen, met een heel andere leefwereld
dan de boeren in het Gein. Je moest, vond hij, toch
op zijn minst biologisch zijn. Ondanks de ideologische tegenstellingen bleven de verhoudingen tussen
Arnold en de boeren in het bestuur goed. En dat
heeft alles te maken met het relativeringsvermogen
dat hij ook bezat. En met zijn humor natuurlijk. In
een oude nieuwsbrief troffen we een lang artikel
van zijn hand, waarin tussen de vele serieuze onderwerpen ineens een verhaal staat over tuinkabouters,
die een vereniging hebben opgericht en actievoeren
tegen de tuinverlichting, die opkwam toen de spaarlampen hun intrede deden.
Vergaderen met Arnold was om al deze redenen een
plezier. In 2015 nam hij afscheid van het bestuur.
Door een slopende ziekte kon zijn lichaam zijn
creatieve en sprankelende geest helaas niet meer
bijbenen. Spaar het Gein is Arnold veel dank verschuldigd.
Rien Leemans en Tjebbe de boer
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Natuurbeheer
Even voorstellen: Robert-Jan Prins
Woon in:
Sinds 2008:

Baambrugge (Zand- en Jaagpad)
Natuurbeheerder bij Noord-Hollands Duinreservaat (PWN) en Landschap NoordHolland en geitenhouder/beheerder Batterij Gein Zuid (sinds 2017) met maaien,
hooien en landgeiten.
Eigen bedrijf:
Bokkenprins, agrarisch natuurbeheer. (bokkenprins.blogspot.com en
www.bokkenprins.nl)
1999-2011:
Bewoner/molenaar Twiskemolen en geitenhouder (6,5 ha)
Sinds 1987:
Vrijwillig- en beroepsmolenaar op diverse molens
Sinds 1980:
Knotgroep Loenen en Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie
Sinds november 2021: Knotgroep Landschapswerkgroep Angstel en Gein (voorheen “Knotgroep
Abcoude-Baambrugge”)

Vrijwilliger Manja bij een van de maaiselhopen

Wat is natuurbeheer of natuurgericht
beheren?
Bij het beheren van een stuk ‘natuur’ gaan we uit
van bepaalde natuurwaarden of potentiële natuurwaarden die een terrein heeft. Elk stuk grond heeft
een potentiële natuurwaarde die samenhangt met
de bodem, zonlicht, randinvloeden en waterpeil.
In Nederland bestaat er geen echte ongerepte natuur
meer. Alles is door mensen geschapen en wordt wel
op een of andere manier beheerd. De doelen voor
beheer zijn verschillend. Een heide wordt anders
beheerd dan een hooiland. Het gaat hierbij om
ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk soorten zich
willen vestigen in een gebied. We faciliteren dus
eigenlijk het vestigen van soorten planten en dieren.

Het is belangrijk om te weten wat de potentie is van
een gebied en wat voor soorten we zich willen laten
vestigen. Bij een rietland horen andere soorten dan
bij een dijk.
We maken keuzes in het beheer en richten ons hierbij op maaien, zagen of juist laten groeien waardoor
de omstandigheden gunstiger worden of blijven
voor de planten- of dierengemeenschap die we willen hebben. Deze vestigen zich als we ons werk goed
doen, grotendeels vanzelf. Hierdoor vergroten we
de biodiversiteit, oftewel het aantal soorten dat als
planten- en dierengemeenschap samenleeft op een
natuurlijke manier.
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wijze kan je maaien en het maaisel afvoeren. Hierdoor krijgen planten een kans die anders zouden
verstikken onder de snelle groeiers als brandnetel
en riet. Het is verrassend hoe snel dit kan gaan. Het
is meer werk en duurder dan klepelen maar als je de
bodem minder voedselrijk maakt, heb je op termijn
ook minder onderhoud omdat je minder vaak hoeft
te maaien.
Het verschil met tuinieren is dat bij natuurbeheer de
omstandigheden worden geschapen voor vestiging
van planten en dieren en bij tuinieren de mens de
hand heeft in de vestiging van planten door aan te
planten en te wieden.
Natuurgericht maaien: verschralen is
verrijken
Het meest gebruikelijke beheer van bermen, slootkanten en overhoekjes is: klepelen. Het maaisel
wordt gehakseld door een hard draaiende machine
en het blijft ter plekke liggen waardoor het ter plaatse
verteert en dus de bodem bemest. Deze manier is
goedkoop en makkelijk. Op slootkanten wordt
bovendien vaak het slootvuil neergegooid. Maar
deze manieren van werken zorgen voor bemesting
en verruiging waardoor storingsplanten als brandnetel en kweekgras de overhand krijgen.
Om een goede eerste aanzet te maken bij het terugdringen van een sterke verruiging door bijvoorbeeld
braam en riet, kun je ook begrazing inzetten. De
Nederlandse Landgeit is hiervoor erg geschikt.
Als je een berm of klein stuk grasland hebt, liggen
hier kansen voor biodiversiteit. Op eenvoudige

Als je begint met deze vorm van beheer is er vaak
sprake van een sterke verruiging. Stikstof minnende
soorten hebben de overhand en verdringen alle
kwetsbare soorten. Er is misschien ook een dikke
laag strooisel van afgestorven planten van vorige
jaren. Deze laag dekt de bodem af waardoor planten
niet meer kiemen. Het is zaak dit eerst aan te pakken
en niet nog een keer met een klepelbak de boel af
te rossen. Hierdoor sterft 90% van de fauna en door
het dikke pakket met verhakseld materiaal verstikken onderliggende planten. Alleen de heel krachtige
groeiers als brandnetels, kweekgras en riet, ridderzuring en andere verstoringssoorten komen deze
slag te boven.
Bij natuurgericht maaien moet je ook kijken of je
bepaalde stukken nog even kan laten staan, bijvoorbeeld omdat bloemen nog in bloei zijn of zich nog
uit moeten zaaien. Dit is een avontuurlijk proces
waardoor je steeds meer aanvoelt hoe je bodem reageert op maaien en afvoeren. Je ziet ineens veel meer
soorten toenemen.
Het is vaak een lastig uit te leggen verhaal dat je voedingsstoffen afvoert en daardoor een rijkere natuur
krijgt. Maar zo is het wel. Door stikstofdepositie en
door het laten liggen van maaisel door klepelen,
wordt de bodem op veel landjes en bermen steeds
voedselrijker. Hierdoor blijven maar enkele stikstofminnende soorten over. Deze groeien heel hard,
waardoor er ook vaker gemaaid moet worden. Verschraling van de bodem door afvoeren van maaisel
en slootvuil is ruimte bieden aan kwetsbare soorten.
Mensen verwarren dit vaak met inzaaien van mooie
bloemen voor bijvoorbeeld bijen. Dit is ook nuttig,
maar iets heel anders dan wanneer flora en fauna
zich op een natuurlijke manier vestigt doordat je je
vegetatie op een goede wijze beheert.
Als jullie adviezen willen of vragen of opmerkingen
hebben, schroom niet om contact op te nemen.
Robert-Jan Prins

www.bokkenprins.nl
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Bomen langs het Gein door het jaar
heen.
In het juninummer 2021van ‘Spaar het Gein’ staat
het artikel ‘de schoonheid van bomen in het Gein’.
Hierin wordt de biotoop in en om de knotwilgen
beschreven. Behalve de knotwilg zijn er nog meer
boomsoorten die de schoonheid langs het Gein bepalen. En als je dan de veranderingen in de seizoenen volgt zie je een grote variatie in het kleuren
palet van een solitaire boom of groepen van bomen.

Wilg op Gein zuid Winter

Wilg op Gein zuid Zomer

Door de eeuwen heen had het Gein al een aantrekkingskracht op schrijvers en kunstenaars door de
rust en natuurlijke schoonheid. En dat geldt anno
nu nog steeds voor wandelaars en fietsers. Helaas
verstoort het gemotoriseerde verkeer in toenemende
mate de rust.

zoen volgen. Zonder bladgroei is het samenspel van
de stam en de takken mooi zichtbaar. Bladeren doen
die structuur verdwijnen en geven de vorm van de
in vol blad staande boom of rijen bomen goed weer.
Lopend of fietsend door het Gein probeerde ik die
sfeer een jaar rond in foto’s te vangen. Vanuit Abcoude
loop je door de Stationsstraat langs het nauwe Gein
naar de ‘Witte Dame’, het voormalige station. Ik
neem jullie mee vanaf de Jan Swinkels brug langs de
Zuidzijde en kom terug langs Gein Noord.

Begin 1900 ging Mondriaan (1872-1944) op de
fiets het Gein in en schilderde daar onder andere
het ‘slootje bij boerderij Landzicht’, even voorbij
de Oostzijdse molen. In een eerdere jaargang van
‘Spaar het Gein’ werd door Cees de Bruijn Kops al
eens aandacht besteed aan dit werk. Ruim 100 jaar
later is daar weinig veranderd.
Ik ben geïnspireerd door het werk van Mondriaan.
De afbeeldingen van de doorzichtige rij kale populieren, waar door heen een boerderij of buitenhuis
zichtbaar is, zijn bijzondere kunstwerken. Niet alleen
de populieren, maar vooral ook de in het water spiegelende knotwilgen wist hij zo goed te treffen.
Het door Mondriaan geschilderde beeld wilde ik op
de foto zien te krijgen en ook de bomen in het sei-

De beelden van de boerderij Gein Rust zowel gezien
vanaf de zuidzijde op de heenweg als op de terugweg aan de noordzijde, laten anno 2021 toch wel
veranderingen in de begroeiing zien. Aan de voorzijde is er nu weelderig opgaand groen en aan de
rechterkant staat een rij populieren.
Hoe Mondriaan dit zou hebben vastgelegd blijft gissen, maar de hoog opgaande populierenrij uit 1907
(zie afbeeldingen) blijft een mooi historisch impressionistisch beeld.
Peter Karthaus
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Leilindes bij Starnheim winter

Leilindes bij Starnheim zomer

Knot-es winter

Knot-es zomer

Treurwilg winter

Treurwilg zomer

Oostzijdse molen winter

Oostzijdse molen bij maanlicht Piet Mondriaan circa 1903
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Slootje bij boerderij Landzicht winter

Slootje bij boerderij Landzicht Piet Mondriaan 1900

Populier bij boerderij Landzicht.

Gezicht op boerderij Landzicht Piet Mondriaan circa 1906

De Vink en de Wilhelminabrug winter

De Vink en de Wilhelminabrug zomer

Populieren gezien vanaf Gein Noord in de zomer.

Het Gein bomen aan het water Piet Mondriaan 1905
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Knotwilgen Gein Noord

Knotwilgenbosje langs het Gein Piet Mondriaan1902

Gein Rust zomer

Boerderij Gein Rust Piet Mondriaan 1907

Knot je fit aan Angstel en Gein!
We zijn weer aan het knotten. Knotgroep Baambrugge Abcoude is in 2021 nieuw leven ingeblazen. De eerste knotdag van dit seizoen is al
voorbij en was een groot succes. Ondanks kou en
regen hebben we flink wat werk kunnen verzetten
bij Henk de Bruin aan Gein Noord.

Behalve dat de knotten landschapsbepalend zijn
langs Angstel en Gein, zijn ze dus ook een belangrijke schuilplaats voor allerlei soorten planten en
dieren. Diverse soorten vogels broeden er in.
Wij leveren een bijdrage aan het onderhoud van
deze bomen door 5 zaterdagen per winterseizoen
knotdagen te organiseren waar een ieder kan komen
helpen. Het zijn gezellige dagen waarbij een groepsgevoel ontstaat door het gezamenlijk klaren van een
fysieke klus. Vaak wordt door de eigenaar van de
bomen koffie en een lunch verzorgd op de boerderij.
Als je met deze dagen mee wilt doen kun je je aanmelden bij Robert-Jan Prins bokkenprins@gmail.
com. Voor dit seizoen zijn de knotdagen:
12 februari en 12 maart

We gaan ons aansluiten bij Landschap Erfgoed
Utrecht waardoor ondersteuning geregeld is en de
knotters ook vakcursussen op gebied van natuur en
landschap kunnen volgen. Zij ondersteunen ons bij
de ARBO eisen en daardoor zijn we verzekerd via de
VNG. De knotgroep heet nu Landschapswerkgroep
Angstel en Gein.
Knotwilgen, zoals ieder weet, moeten regelmatig geknot worden. Zeker met de stikstofdepositie
groeien de wilgen zeer hard en zijn ze eigenlijk om
de 2 of 3 jaar aan de beurt. Toen ik in de jaren 80
begon met knotten kon dat nog om de zes jaar.

We starten om half 10 met koffie en een werkinstructie. Lunch wordt door de locatie verzorgd.
De locaties waar we die dagen gaan knotten worden
nog bekend gemaakt, onder andere op onze facebookpagina ‘Landschapswerkgroep Angstel en Gein. Of
als je even een mailtje stuurt, krijg je antwoord.
We hebben ook een facebookpagina Landschapswerkgroep Angstel en Gein. Link om je aan te melden
voor de nieuwsbrief:
www.landschaperfgoedutrecht.nl/nieuwsbrieven

Ondanks
de regen
is er heel
hard
gewerkt.

Als de bomen niet regelmatig geknot worden,
scheuren ze uit of waaien ze om en dat is dan vaak
het einde van zo’n oude boom waarin van alles leeft.

Overzicht van de cursussen:
www.landschaperfgoedutrecht.nl/
vrijwilligerswerk/cursussen-en-workshops
Robert-Jan Prins robertjanprins@outlook.com
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Het Reigersbos
Een tijdje geleden reed ik aan het eind van de
middag op de fiets van station Holendrecht naar
Abcoude toen tientallen reigers boven mijn hoofd
cirkelden. Omdat er onderling nogal wat ruzie
werd uitgevochten was het zelfs een beetje angstaanjagend.

Abraham Hondius (1631-1691), Gevecht tussen reiger
en honden, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België (Brussel), inv. 7795, foto: J. Geleyns

Tegelijk flitste door me heen: Natuurlijk, het Reigersbos. Hier lag in de middeleeuwen dat bos, “waar de
reigers in broeden”. Dat bos was ik nogal eens in
vroegere geschriften tegengekomen, omdat het een
rol speelde bij de grensafbakening – de Hollandse
Kade – tussen Utrecht en Holland.
Zouden de blauwe reigers (ardea cinerea) zijn teruggekeerd of zijn ze nooit weggeweest?
Het was een mooie gelegenheid eens dieper in dat
bos door te dringen, dat eens grensde aan de Broekzijdse Polder en dat nu de naam is van een wijk in
Amsterdam Zuid Oost. Ik bleek niet de enige – via
internet kwam ik al heel wat op het spoor.
Het Reigersbos was in de middeleeuwen onderdeel
van het Biddelmerbroke (Bendelmerbruc, Bindelmarebroeke of wel later Bijlmerbroek). Destijds was dit
gebied, de latere Bijlmerpolder, een moerasachtig
bos dat aan de noordkant grensde aan het Bindelmere, het latere Bijlmermeer. Aan de zuidkant lag de
Broekzijdse Polder. Duidelijk blijkt dat uit de naam,
waarin broek (moerasachtig bos), mere (meer) en
bindel (verbinding) is verwerkt. Overigens is later,
onbekend met de betekenis van ´mer´ nogmaals
´meer´ aan de naam van Bijlmermeer toegevoegd.
Zonder dat er nog van reigers sprake is, komt Bid-

delmerbroke voor zover wij weten in 1159 in schriftelijke bronnen voor het eerst voor. Het is dan bezit
van de bisschop van Utrecht. Ook in die tijd schenkt
Willem, genaamd Kinbacke en kanunnik van de
Utrechtse Sint-Maartenskerk, een stukje land in de
Bindelmarbruch aan de abdij van Egmond. Niet veel
later, in 1169, kreeg Egbert van Amstel het gehele
gebied van de bisschop in leen, dat hij kort tevoren
wederrechtelijk in bezit had genomen.
Het Reigersbos komt in beeld als de graaf van Holland er zijn oog op heeft laten vallen in de tijd – eind
dertiende eeuw – dat hij met de bisschop en diens
leenman van Amstel streed om bezit in het UtrechtsHollandse grensgebied. Bij een verzoening tussen de
bisschop van Utrecht, graaf Floris V van Holland en
drie broers van Amstel ging “het Bindelmerebroke
ende dat bossce, daer die reygers innen broeden”
en alle daartoe behorende rechten als Utrechts leen
over naar de graaf. Na de moord op Floris V in 1296,
waarbij Gijsbrecht van Amstel een van de moordenaars was, kwamen de bezittingen van de Amstels
definitief in grafelijke handen. Er kwam weliswaar
nog een onderzoek aan te pas voordat Floris’ zoon,
Jan I, het Bindelmerebroec zijn wettig eigendom
kon noemen. Zo werd de huidige Hollandse Kade,
die van het Abcouder Meer tot aan het Gein loopt,
de grens tussen Utrecht en Holland. Dat de graaf
belang hechtte aan het bezit van het Reigersbos blijkt
in 1300 uit de belening van het Amstelse gebied aan
zijn broer Gwijde. Graaf Jan II van Holland maakte
toen een uitzondering voor het Reigersbos, dat hij
voor zichzelf behield. Omstreeks 1345 wordt er
een vogelhuis gebouwd en wordt er een gracht om
het bos gegraven. In die tijd moet op deze plek een
omvangrijke reigerkolonie zijn geweest.
Om twee redenen koesterden de graven van Holland het Reigersbos: de reiger als voedsel en als prooi
voor de hoge valkenjacht. Adellijke dames en heren
kregen de reiger voorgeschoteld, zoals blijkt uit bij
opgravingen bij kastelen gevonden botten van deze
moerasvogel. Of het lekker was? Een uitspraak uit
1605 zou vermoeden van niet: “Rieckt sterck, ende
is onghesont: hoe jonger hoe beter”. De hoeveelheid
afgeleverde reigers in de grafelijke rekeningen en de
in vergelijking met de eend of kip tweemaal zo hoge
prijs, wijst eerder op het tegendeel. De jonge reigers
moeten het smakelijkst zijn geweest. Om die te verschalken werd er aan de boom geschud waarin hun
nesten zich bevonden. Een saus hoorde er wel bij.
Een recept uit het Notabel boecxken van cokerijen
uit 1514 geeft de ingrediënten: broodkruim geweekt
in wijn en azijn, gemengd met saffraan, kaneel en
gember en afgemaakt met een weinig peper en vet
van de reiger. Een enkele maal is er ook sprake van
het vet van de reigers als geneesmiddel tegen jicht.
De reiger was duidelijk een statussymbool en werd
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ook als geschenk gewaardeerd. Dat de rijke stadsbewoners de adel gingen navolgen en de reiger op het
menu namen, blijkt uit de in Amsterdam opgegraven resten.
Voor de valkenjacht waren reigersbossen, reigerieën,
van belang voor dit adellijk tijdverdrijf en ze zijn
dan ook bij de residenties van adellijke geslachten
te vinden, zoals in Gouda, Breda, het Loo of Beetsterzwaag. Uit posten in de grafelijke rekeningen
kunnen we afleiden dat valken regelmatig werden
aangeschaft en dat de graaf zelf ging jagen in het
Bindelmerbroec. Gemakkelijk liet de reiger zich
overigens niet vangen – zijn scherpe snavel was zijn
sterkste wapen.
Aan het Reigersbos kwam in de 15de eeuw een
einde omdat het Bindelmerebruc als een van de laatste stukken in onze omgeving werd ontgonnen. Een
eerste aanwijzing daarvoor is een waarschuwing bij
de toestemming door de graaf om een aantal bomen
in het grafelijk bos te kappen ten behoeve van de
kort daarvoor gestichte Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Niet te veel, want de Bijlmerbroek dreigde ontbost te
worden, zo werd erbij gezegd. Dat gebeurde uiteindelijk toch en het bos werd weide, de snelgroeiende
bevolking van Amsterdam moest immers gevoed
worden.
De reigers verdwenen op den duur wel van tafel,
maar niet uit dit gebied, maar of ze er in groten
getale ook broedden? Van een gewilde vogelsoort
werden zij een bedreiging voor het boerenbedrijf en
in het begin van de 20ste eeuw werden zij zelfs als
schadelijk aangemerkt.

Het huidige Reigersbos in Amsterdam Zuid Oost
dankt de naam aan een boerderij van die naam aan
de Abcouder Straatweg bij de voormalige Zwetskade. Sinds de aanleg van de Hoge Dijk en het Gaasperpark in de jaren tachtig van de vorige eeuw, zijn
er weer talloze broedende kolonies aangetroffen.
Hun nesten zijn beschermd en ook dankzij de verbeterde waterkwaliteit gaat het goed met de blauwe
reiger in Nederland.
Marijke Carasso
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Malheur in de Broekzijder polder
van hoog tot laag.
In de geschiedenis over de Nederlandse polders
is het polderpeil vaak een onderwerp. Zo ook in
die van de Broekzijder polder. We lichten daar een
episode uit.
Automatisering van de waterafvoer
Eeuwenlang werd er gebruik gemaakt van grote
machines die door wind werden aangedreven. Ook
wel poldermolens genoemd. In 1632 namen de
geërfden/ingelanden van de Broekzijder polder het
besluit om de oude molen niet te vervangen door
een nieuwe achtkante molen en geen tweede molen
te plaatsen bij het Abcoudermeer. Kennelijk was de
capaciteit van de molen voldoende om de waterhoogte in de polder redelijk onder controle te kunnen houden.
Deze Broekzijder molen stond aan het Gein, op de
plek waar deze nog steeds staat. Daar mondt ook
de hoofdwetering uit, die vanaf de dijk rondom het
Abcouder meer door de polder naar het Gein loopt.
In de loop der eeuwen is het maaiveld van de polder
door inklinking gedaald. Dit had gevolgen voor het
polderpeil, dat afgestemd is op de hoeveelheid overtollig hemel- en kwelwater dat jaarlijks moet worden afgevoerd. De vaak zware regenval in de herfst
was voor de boeren in het noorden van de polder
geen pretje, want hun land lag in het laagstgelegen
deel van de Broekzijder polder.

In 1926 had men al een hulpgemaal bij het Abcouder
meer gebouwd om het hoofd boven water te houden
maar dat bleek niet voldoende.
Waar in onze tijd Abcoude-Noord is gesitueerd, met
de wijken Zilverschoon, Koningsvaren, Achter de
Kerken en Fluitekruid, kon vóór de oorlog, bij daarvoor geschikte winters, op het nat en dras staande
gebied tussen de spoorbaan en het Abcoudermeer
worden geschaatst.
Waterschap Proosdijlanden
In 1965 werd er bij de molen een tweede hulpgemaal,
met een capaciteit van 10 m3/minuut, geïnstalleerd.
Beide gemalen werden geplaatst onder regie van het
Broekzijdse waterschap.
Het Broekzijdse waterschap hield echter op te
bestaan toen het in 1976 met 23 andere waterschappen in de regio werd verenigd tot bovengenoemd
fusie-waterschap.
Dit waterschap besloot in het kader van verregaande
automatisering het bestaande hulpgemaal aan het
Abcoudermeer te vervangen door een volautomatisch gemaal.
Een test met het nieuwe gemaal dat slecht
afliep.
De ingebruikneming in 1976 van dit volautomatische gemaal verliep niet zonder horten en stoten.
Vanaf de Meer heeft de hoofdwetering zijn loop
met een doorgang onder de spoorbaan verder de
polder in. Even daarvoor, bij de Sportterreinen, ligt
een schut. Met deze voorziening kan het polderpeil
getrapt worden geregeld.
Abcoude-Noord ligt een meter lager dan de overige
polders, met gevolg dat al het water daarnaar toe

Het Broekzijder gemaal met op de achtergrond de schoorsteen van de tapijtreiniger Motex.

-Spaar het Gein-11

De grijper die het vuil uit het krooshek ophaalt.

De stuw aan de Hollandse kade bij de sportvelden.

stroomt. Bij het bouwrijp maken van het 80 hectare
stuk land werd besloten niet te bouwen op een op
te spuiten zandlaag maar gebruik te maken van
extra lange heipalen en een getrapte ontwatering.
Vanwege de huizen aan de Kerkstraat, staande op
een dijk met kwetsbare fundaties, was dit niet alleen
kostenbesparend, maar ook een conserverende
oplossing.

naar het Abcoudermeer. Nadat hij het krooshek/
stuw had bevrijd van de rommel kon hij in Baambrugge zijn gemaal weer aanzetten.
Maar ja. Tussen vrijdagmiddag en maandagochtend
is het kantoor in Wilnis nooit bemand. Al met al zou
dat niet een toekomstbestendige oplossing zijn.
Uiteindelijk werd het probleem telemetrisch opgelost.

Het nieuwe gemaal
De twee vijzels met een maximale capaciteit van 2 x
25 m3/min moeten de ca. 300 hectare grote polder
beheersbaar maken. Belangrijk is dat de krooshek
vóór het gemaal niet dicht loopt want dan stagneert
de watertoevoer. Hiertoe heeft men zo’n anderhalve
kilometer vóór het gemaal een schut aangebracht.

Rondom het gemaal worden er nu vier niveaumetingen uitgevoerd. Te weten:
- Een poldermeting
- Een boezemmeting
- Een meting achter krooshek 1
- Een meting achter krooshek 2

Onder normale omstandigheden is één vijzel in
gebruik. De tweede slaat automatisch aan zodra de
wateraanvoer toeneemt. Maar bij een “verstopt”
krooshek gaan de vijzels droogmalen en zijn ze niet
meer eenvoudig op te starten. Maar juist bij grote
watertoevoer drijft er nogal wat vuil mee. Met als
gevolg dat stuw en/of krooshek verstopt raken.
Eens bleek er tijdens een grote regenval plotseling
een plank voor de stuw te zitten waardoor deze
minder water doorliet. De Dijkgraaf Engel reageerde
daarop en zei: “Als je het netjes wil zeggen zou je
zeggen dat die ervóór gedreven is”. Het gevolg was
dat het nieuwe gemaal droog liep. Als er in zo’n
situatie geen polderwater kan worden uitgeslagen
wordt Abcoude-Noord binnen 36 uur drassig.
Maar daar werd een oplossing voor
gevonden.
Op het dak gaf een rode lamp aan dat er een noodsituatie aan het ontstaan was. De badmeester van het
zwembad zou een oogje in het zeil houden. Bij het
rood oplichten van de lamp zou hij het kantoor van
de Proosdijlanden in Wilnis waarschuwen. Deze
informeerde dan de machinist Voorneveld van het
gemaal bij De Punt in Baambrugge. Zo geschiedde.
Hij zette zijn gemaal stil en repte zich haasje rep je

Voor de niveaus zijn standaardwaarden ingesteld
(hoog en laag). Wanneer het zogenaamde inslagpeil
is bereikt zal de vijzel automatisch gestart worden
op een basissnelheid. Daarna zal er met een tijdsinterval bekeken worden welke actie nodig is a.d.h.
van de metingen. Dat kan zijn het inzetten van het
krooshek, opschalen of afschalen van het toerental
en het aan- of uitzetten van de tweede vijzel. De
tweede vijzel gaat pas aan bij een iets hoger inslagpeil dan de eerste vijzel en gaat ook weer eerder uit
dan de eerste vijzel.
Het krooshek wordt op afstand bediend op het
moment dat het signaal van te veel verontreiniging
wordt ontvangen. Een grijper aan een rails komt
naar beneden en “schept het krooshek leeg”. De grijper lost zijn lading op een plek waar het later door
een vrachtauto wordt weggehaald.
Tja, we zijn dus niet meer afhankelijk van de machinist van het gemaal in Baambrugge.
Wim Timmer
wtimmer1@cs.com

Bron: artikel in de Vechtstroom dec 1977 en welwillende hulp van de dames van het Historisch
Archief waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
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Het Gein in de herfst
Een verslag uit 1964

Het afscheid van de zomer uit zich in najaarsbloei en zangvogeltrek.
De schilderachtige huisjes met hun gepleisterde
muren, witgeverfde ballustrades en bloemenrijke
tuintjes spiegelen zich in het Gein, dat in Abcoude
nauwelijks meer allure heeft dan een brede sloot.
Hoog boven de pannendaken rijzen de torenspitsen
uit van de twee kerken die het dommelende dorp
rijk is. Het riviertje is bedekt met lichtgroen flap en
eendenkroos, drijftillen van lis en egelskop noodzaken ons herhaaldelijk de kano vlak langs de oever te
sturen. Op sommige plaatsen onttrekt het drijvende
blad van waterlelies de waterspiegel volkomen aan
het oog en tussen de rechte stopnaalden van pitrussen en de zwaardbladen van gele lis staat de waterscheerling nog in volle bloei met talrijke roomwitte
schermen boven sierlijk ingesneden blad.
We peddelen onder de spoorbrug door en volgen het
Gein in de richting van Weesp. Voorbij restaurant
“De Waterlelie” krijgt de rivier een andere aanblik:
de drijvende algenmassa’s zijn verdwenen, plompen en waterlelies bereiken in het diepere water hun
optimale ontwikkeling. De laatste prijken nog met
een enkele witte bloem, die in het hart een brede
krans van gele meeldraden toont. Allengs zijn de
rietkragen langs de oever breder en dichter geworden en krijgen we wat meer te zien van de uitbundige bloei der moerasplanten die in september nog
eenmaal met een uitbarsting van kleuren de zomer
schijnen te willen vasthouden. Meer dan manshoog
staan er de harige wilgeroosjes, wier lilaroze bloemen met lichtgele, kruisvormige stempel in groten
getale witjes tot zich lokken. Kool- en knollewitjes
fladderen ook om de lichtpaars-rode toortsen van

de kattenstaarten, die nog weinig van hun zomerse
glorie hebben ingeboet. Elders steken moerasspiraea’s geelwitte pluimen op rode stengels boven het
reeds vergeelde blad omhoog en is het fluitekruid,
dat eind mei zijn voorjaarsbloei beëindigde, aan de
bescheiden herfstbloei begonnen. Rijp zijn nu ook de
vruchten van de gele lis. Ze ontwikkelden zich kort
na afloop van de bloei (half juni) tot groene augurken. Met behulp van luciferhoutjes fabriceerden we
daar in onze kinderjaren varkentjes van. Het groen
is verkleurd tot een diep bruingeel en de vruchtdozen zijn opengesprongen in drie kleppen, zodat we
nu in het inwendige de rijen platte zaden kunnen
zien.
Deze zaden vallen in het water, waarop ze een tijdlang blijven drijven dankzij een vettige laag op de
zaadmantel, zodat ze met de stroming van het water
naar andere plekken vervoerd kunnen worden. Na
verloop van tijd zinken de donkerbruine zaden toch
ofwel ze worden op de oever of in een rietkraag
geworpen waar ze kunnen ontkiemen. Boven de
rivier jagen zwaluwen, de lucht vullend met zacht
gekwetter, een van de weinige geluiden die de stilte
verbreken. Zich behendig wendend en soms zigzaggend scheren ze over het wateroppervlak, als ze een
mugje of vliegje achtervolgen, vele ook zitten op de
telefoondraden. Eerdaags verlaten ze het kikkerland, ze reizen af naar Zuid Afrika waar ze de winter
doorbrengen.
Iedere herfst weer vliegen ze de 9600 kilometers af,
die ons land scheidt van de Kaap, ieder voorjaar ook

-Spaar het Gein-13

vliegen ze die weg terug, over oerwouden, woestijnen, zeeëngten en gebergten, tot ze weer aangekomen zijn in hun broedgebied, waar ze hun nest vaak
op dezelfde plaats bouwen als het jaar daarvoor.
Bij deze verbazingwekkende prestatie is het terugvinden van de til door postduiven, die in Bordeaux
(hemelsbreed ongeveer 900 kilometer van hier)
gelost worden, niet iets om over naar huis te schrijven. Hoe vinden de zwaluwen hun weg naar het
zuiden? De jonge vogels leren het niet van de oude,
want deze trekken veel eerder weg dan hun kroost.
Hoe weten ze wanneer ze moeten vertrekken? Ze
trekken al zuidwaarts, als er nog volop insekten zijn,
zodat voedselgebrek niet de stimulans kan zijn. En
hoe vinden ze de weg naar hun oude woning terug?
Zouden ze zich na maanden nog de hele route van
de heenreis kunnen herinneren? Vermoedelijk speelt
de stand van de zon in vele gevallen een rol, maar
zeker weten doet men het eigenlijk nog niet.
Als je goed oplet, zie je nu overal trekkers. Van tijd
tot tijd klinkt het “djuup-djuup...” van overtrekkende vinken, soms tezamen met de hese roep van
een keep, een zeer kleurige vinkesoort, die niet in
ons land broedt. In de hoge bomen langs de dijk
zingt hier en daar een tjiftjaf, alsof het april is, en
eenmaal horen we de lieflijke, wat weemoedige
strofe van zijn verwant de fitis, twee zangertjes die
op hun eigen houtje de reis naar het zuiden maken.
Vlak onder de oever scharrelen waterhoentjes rond,
pikkend tussen de dichte rietvegetatie, soms geheel
verdwijnend onder het grof gezaagde blad van de
wolfspoot. Het is een familietroepje: twee volwassen vogels, kenbaar aan de leizwarte, wit gestreepte
flanken, kastanjebruine rug en rood met gele sneb,
een vijftal vliegvlugge jongen van het eerste broed-

sel met bruine bovendelen en vaal-witte keel, borst
en buik, en ten slotte een stuk of wat kuikens van
het tweede nest, nog gehuld in roetzwart dons.
Waterhoentjes hebben een voorbeeldig familieleven,
want de jongen van het eerste broedsel blijven bij de
ouders, ook als deze met het tweede legsel beginnen. Ze helpen zelfs mee met het voeren van hun
veel jongere broers en zusjes, een voor vogels uniek
verschijnsel. Zijn de waterhoentjes betrekkelijk
schuw, ze trachten zich meestal snel aan het gezicht
te onttrekken als ze bespied worden, de meerkoeten laten zich soms tamelijk dicht benaderen. Op het
Gein zijn de koeten algemener dan de waterhoentjes, die eigenlijk liever een domicilie kiezen in half
dichtgegroeide sloten en vaarten of kleine moerassen. Er zijn altijd wel een paar koeten te zien, in deze
tijd ook nog vaak in gezinsverband, om beurten met
een komiek sprongetje onder water verdwijnend om
even later met een waterinsekt in de witte snavel als
een dobber boven te komen.
De dijken van het Gein liggen hier ver uiteen, zodat
aan beide zijden van de rivier rietlanden van vele
meters breedte, maar ook wel kleine graslandjes
zich uitstrekken. Tussen deze hooilanden en het
riet heeft men sleuven gegraven, smalle slootjes
waarin het heldergroene flap hier en daar blazig
boven de waterspiegel bolt, waar gasbellen de algen
omhoog drukken. Op en tussen deze draadalgen
liggen groene kikkers te zonnebaden. Een enkele
kwaakt nu en dan, maar zonder veel animo. Deze
grote kikkers zijn erg moeilijk te benaderen. Zodra
een schaduw de schuwe dieren beroert, duiken ze
razendsnel weg in de modder van het slootje. Als
het toch lukt zo’n groenrok van nabij te bekijken,
dan blijkt hij ondanks zijn nogal plompe gestalte een
fraai dier. Zijn groenbruine rug draagt drie levendig
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groene strepen en een patroon van donkere vlekken,
van neuspunt tot oorstreek loopt een zwartbruine
streep, waartegen de gouden ogen en de witte streep
daaronder prachtig afsteken.
Tussen het riet bloeit de moerasandoorn nog met
vele blauwpaarse lipbloemen, die ijverig bezocht
worden door warmbruine en zwart-wit-gele hommels. Ook het roze leverkruid bloeit nog volop
en prijkt bovendien met schermen grijs en wollig
vruchtpluis. Op de leverkruidbloemen wemelt het
van vlinders: fluweelzwarte, rood gebandeerde atalanta’s, oranje-rode kleine vossen, een kakelbonte
distelvlinder, purperen dagpauwogen, veel witjes,
twee citroenvlinders en een paar rondsnorrende pistooltjes of gamma-uiltjes. Heel opvallend, vooral aan
de rand van de rietkragen, zijn de gele bloemtrossen
van de wederik, waarop we het zwarte wederik- of
dikpoot bijtje, dat ook geen algemene verschijning
is, maar toch zonder veel moeite op de wederikbloemen aan het werk zien.
Waterweegbree spreidt langs de oever een fijn filigrain van dunne takjes, waaraan witte bloempjes
boven grote lepelbladen. Hier bloeien de waterlelies, alsof de herfst nog niet begonnen is, en drijft
nog een enkele gele plompebloem die tussen haar
bescheiden bloembladen, eigenlijk gekleurde kelkbladen, een platte stempel met stervormige ribbenfiguur laat zien, omringd door kransen lange, goudgele helmknoppen.
Plotseling schiet over het water een felle, blauwgroene flits voorbij, die achter een bocht van de
rivier verdwijnt. Het was een ijsvogeltje, dat hier de
winter komt doorbrengen na in het oosten of zuiden

van ons land zijn broedsel te hebben grootgebracht,
maar de komende maanden wellicht nog verder van
zijn broedplaats wegzwerft. Het ijsvogeltje prikkelt
altijd weer onze fantasie, niet het minst door zijn
schitterende kleuren, fonkelend saffierblauw op
rug en schedel, diep robijnrood op de borst, die het
stempelen tot een exoot in onze avifauna.
De kromme en scheefgezakte knotwilgen op de
oever torsen tussen hun rechte grijsgroene takken
grote pruiken van een ander soort groen: zaden
die in de ingerotte wilgekoppen ontkiemden zijn er
in de loop der jaren tot welvarende planten uitgegroeid. Sommige wilgen zijn getooid met lange verbleekte graspluimen, andere met bitterzoet, dat nu
prijkt met trossen koraalrode bessen en waarvan de
houtige stengels als loshangend haar langs de schors
naar beneden kronkelen. Een gele, zwartgevlekte
langpootmug hangt elegant aan een paar grasaren,
de twee doorzichtige vleugels gespreid en glinsterend in de zon.
En tegenover de ruïne van “De Vink” heeft zich
als een feodaal overblijfsel uit de 17de eeuw nog
een tol weten te handhaven. Al vijftig jaar trachten
gemeente, provincie en rijk deze tol op te heffen,
maar de tollenaar blijft met succes aan zijn rechten
vasthouden. Het hek geeft toegang tot een alleraardigst weggetje tussen rijen knotwilgen door naar
het veer van Waterstaat dat het verkeer over het
Amsterdam-Rijnkanaal naar Nigtevecht brengt. We
hebben nog een uur voor de zon ondergaat.
Op de terugweg naar Abcoude vallen ons de roze
koekoeksbloemen op, als het laag invallende zonlicht speelt met de gerafelde kroonblaadjes. De koekoeksbloemen tussen het gesneden riet beleven nu
een massale herfstbloei, haast nog glorieuzer dan in
mei en juni, dankzij gebrek aan concurrentie. Zwijgend trekt een troep kieviten over en in de bomen
langs de dijk begint doordringend een sabelsprinkhaan te sjirpen. Een wit paard trekt een boerenwagen over de dijk. Als een vurige bal hangt de ondergaande zon boven de weiden. Voor we in Abcoude
zijn, stijgt de witte nevel al op uit de slootjes en is
een fraaie septemberdag ten einde.
Henk van Halm

Uit het krantenknipselarchief van Wim Timmer.
Geplaatst in 1964 in een onbekend periodiek
Naschrift: Henk van Halm heeft ruim 40 jaar een natuurrubriek gehad in het dagblad Trouw. Daarin besprak hij
alles wat met natuur te maken had. Naast zijn werkzaamheden bij Trouw is van Halm eindredacteur geweest van
het tijdschrift Mens en Natuur. Ook heeft hij een aantal
boeken geschreven over natuur en milieu. Henk van Halm
is in 2011 op 75-jarige leeftijd overleden.
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Oude Nieuwsbrieven
Wie heeft er nog oude nieuwsbrieven van Spaar het Gein op zolder liggen? Bij zowel het archief in
Breukelen als het archief in de K.B. in Den Haag is de collectie niet compleet. Het gaat hierbij om de
nummers 1 t/m 20.
Graag melden bij de redactie, dan kan er een afspraak gemaakt worden voor afhalen of opsturen.
Bij voorbaat dank!

De wilg op de Batterij, Gein Noord.
Helaas is de helft gesneuveld door
de harde wind in oktober.
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over onderwerpen die te maken hebben met de
geschiedenis, de actuele situatie of de toekomst van

Herkomst foto’s werk van Piet Mondriaan
Pag. 6: Oostzijdse molen bij maanlicht Rijksmuseum
A’dam; Pag. 7: Slootje bij boerderij Landzicht Kunstmuseum Den Haag; Gezicht op boerderij Landzicht met
hoge bomen op het erf Stadsarchief A’dam; Het Gein
bomen aan het water Kunstmuseum Den Haag;
Pag. 8: Knotwilgenbosje langs het Gein Kunstmuseum
Den Haag; Boerderij Geinrust Kunstmuseum Den Haag.
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