
 
Vereniging Natuur en Milieu/IVN afd. Wijk bij Duurstede 

 

Aansluitend op de ledenvergadering op 5 oktober 2017 kwamen de werkgroepen aan het woord over 

hun activiteiten. Dit verslag is hier en daar aangevuld met wat er bij het coördinatorenoverleg naar 

voren werd gebracht. 

 

FLORA - Nora van der Sluijs doet op verzoek van Linda Horst verslag. 

Er zullen inventarisaties zijn, o.a. voor het maaibeleid van de gemeente inventarisatie van de 

bermen. Niet strak ieder jaar elk gebied, dit jaar zijn het haventerrein en de romeinenbaan nieuw. 

Er worden drie excursies georganiseerd. 

Er is een plan om een beginnerscursus flora te organiseren. 

Linda had bij het coördinatorenoverleg nog vermeld dat de groep 7 leden telt en dat er plannen zijn 

voor een wandel-club “om het landschap te lezen”, samen met de werkgroep educatie. Mogelijk 

wandelen op vaste dag in de maand. 

 

GROENBERAAD – Henny Olthof 

Projecten Bosscherwaarden, Zandweg, Luneburgerwaard-Gravenbol (o.a. protest tegen uitbreiding 

van het hondenstrand) , Omgevingsvisie gaan voort.  

Participatieprojecten via Groen aan de buurt: o.a. klompenpad en  bloemenwei.  

De klachtenwijzer groen is opgesteld en er is/wordt deelgenomen aan enkele zelfbeheer projecten.  

Aandacht voor het nieuwe beheersplan voor het kasteelbos en de  inrichtingsplannen voor de Markt. 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart zal er zeker iets georganiseerd worden. 

Niek van Staaden verlaat de werkgroep. Zijn deelname is niet goed te combineren met zijn positie 

voor Groen Links in de gemeenteraad. 

 

HEEMTUIN – Lex Kramer 

Er is één vrijwilligers bij gekomen, die er op de komende werkdag voor het eerst bij zal zijn. 

Sommige werkzaamheden worden door de gemeente verricht. 

Voor de infoborden zijn er 2 offertes naar gemeente. Dat wordt één overzichtsbord en daarnaast een 

bordje bij de 13 gebiedjes die de heemtuin telt. N.a.v. een vraag van de vogelgroep: op de 

informatieborden kan ook aandacht aan vogels worden besteed. 

In het afgelopen jaar zijn er veel bollen geplant in de stinzenhoek en is de walmuur beplant met 

muurplantjes. Er blijkt ook nog een elzenbroekbosgebied te zijn, wat onder handen genomen gaat 

worden. 

 

LANDSCHAPSBEHEER – Karel Matthijs 

De knotploeg heeft inmiddels het rooster voor het komende seizoen ontvangen. Alles is tot maart 

2018  ingepland. De aftrap is op 14 oktober aan de Aalswaard. 

Voor verschillende werkzaamheden zal in het komende seizoen door de boomeigenaren worden 

betaald. 

Karel zal zich na het eind van de seizoen beperken tot de landschappelijke kant, wat is er waar aan 

beheer, snoeien etc. nodig. Voor de uitvoerende kant wordt een nieuwe coördinator gezocht. 

 

NATUUREDUCATIE – Ruud Waltman 

De nieuwe groep telt 4 leden.  

Aanbod naar scholen wordt nu ingebracht bij het directeurenoverleg Ruud gaat dat samen met Jos 

Sinninghe doen. Er gaan deze herfstvakantie klassen mee naar het kasteelbos. Er is in de 

herfstvakantie ook een aanbod voor de BSO. 

 



Er komt een laagdrempelige basis Groencursus, met als onderwerpen landschap, vogel, flora en 

natuur in de stad. In samenwerking met andere werkgroepen. De cursus is vooral ter introductie, 

kennis maken met de natuur en met de vereniging. 

Mogelijk worden er in de toekomst, in samenwerking met andere werkgroepen, ook 

(thema)wandelingen georganiseerd.  

 

OPGERUIMD WIJK – Alfred van Kessel 

Met een Wijk Schoongewoonhesje aan vertelt Alfred van wat deze werkgroep doet en gedaan heeft. 

De Odru (Omgevingsdienst Utrecht) heeft in opdracht van de gemeente de organisatie van het 

opruimen in de gemeente. Die opruimactiviteiten worden dan ook gefinancierd met geld van de 

gemeente. Alfred werkte altijd al op de opschoondag mee aan Wijk Schoongewoon.  

De vereniging ondersteunt nu het opschonen in de vorm van deze nieuwe werkgroep. 

Twee keer per jaar is er een landelijke activiteit: de opschoondag en in september de keep-it-clean-

day. Daar tussenin organiseert Alfred 2 x een bijeenkomst, waarbij opruimers gezamenlijk actief zijn 

en elkaar ontmoeten. 

Er zijn inmiddels meerdere opruimers die een eigen straat of wijk onder hun hoede hebben. Op een 

kaart op Google-maps is te vinden welk gebied al een opruimer heeft en dus ook waar nog iemand 

voor gezocht wordt. Nieuwe vrijwilligers konden ter plekke hesjes en grijpers uit meenemen. 

Op de vnmw-site staat onder stukje over het opschonen een link naar deze kaart. 

 

VOGELS – Wim van Impelen 

Op 3 oktober was er een startavond van de werkgroep waarbij de verschillende activiteiten verdeeld 

zijn over diverse leden van de werkgroep. Dat gaat dan om inventarisaties (o.a. op de Gravenbol) en 

de organisatie van excursies. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de uilen, de ooievaars en binnenkort ook speciale 

aandacht voor de zwaluwen. Er is voor met name de huis- en de gierzwaluw onvoldoende 

nestgelegenheid en misschien kan daar met maatregelen wat aan verbeterd worden, zodat het 

aantal zwaluwen weer kan toenemen. De bedoeling is dat dit een project wordt in het kader van 

Groen aan de Buurt, er zal financiering voor gezocht moeten worden. 

 

 

 


