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Voorwoord 

 
 
 
Beste leden, 
 
We hebben weer een zeer actief jaar achter ons. Dit jaarverslag is daarvan het overtuigende bewijs. Het 
staat boordevol met acties en activiteiten die niet alleen maar recreatief zijn. Ik heb bij verschillende 
activiteiten meegedaan, maar ik moet zeggen dat ik met bewondering en voldoening de mensen  bezig zie 
met een enorme drive. Om half zes in de ochtend vogeltjes tellen, met guur weer wilgen knotten, moeizaam 
overleggen met ambtenaren, schoffelen in de heemtuin met nat miezerweer, vergaderen.  Het is allemaal 
niet niks wat er binnen onze vereniging gebeurt. Tegelijkertijd mag gesteld worden dat naarmate onze 
activiteiten groeien het aantal onderwerpen op ons belangstellingsterrein nog harder groeien. Dat geldt 
eigenlijk voor elke werkgroep. Gelukkig verkeren we in de omstandigheid dat er ook een aantal mensen de 
troepen is komen versterken. Deze mensen kun je kwalificeren van zeer enthousiast tot en met zeer 
deskundig op diverse terreinen. Alleen de werkgroep educatie is helaas ontbonden. 
 
 
Ik maak weleens zachtjes het verwijt naar mensen in Wijk bij Duurstede, naar politici, naar leerkrachten dat 
ze onze mooie stad met unieke omgeving als vanzelfsprekend beleven. Je krijgt het cadeau. Dat kun je niet 
van onze leden zeggen. Zij beseffen dat het niet zo blijft als er niets gebeurd. Dus gaan telkens weer de 
handen uit de mouwen. (ook al heb ik ze bij sommige activiteiten er weer ingestopt!). Anderzijds is het besef 
dat onze leden zo actief zijn ook niet vanzelfsprekend. We moeten deze leden koesteren, maar ja….. 
Budgettair is dat dan weer een lastige.  
Kortom, waardering krijgen voor al het vrijwilligerswerk is toch vaak immaterieel. Misschien kunnen we 
elkaar wat meer complimenteren, ook al lijkt dat een sigaar uit eigen doos. Rijdend door onze omgeving 
geeft het echter toch veel voldoening te beseffen dat het zonder onze bemoeienis er toch minder goed uit 
had gezien. Je moet er maar oog voor hebben. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik bewondering heb voor al 
die actieve mensen. 
 
 
Op de algemene ledenvergadering zullen we weer bespreken hoe de zaak er (ook financieel) voorstaat en 
hoe we vervolgens verder gaan. 
Zo zijn er twee bestuursleden aftredend, maar ook herkiesbaar. Wat mij persoonlijk betreft is dat een 
dilemma. Na mijn operatie vorig jaar is het besef gegroeid, dat ik meer ontspanning en een grotere prioriteit 
richting familie in mijn leven wil. Dat betekent keuzes maken. Daarnaast wil ik me meer richten op 
natuureducatie in scholen en daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Stress wil ik sowieso vermijden. Ik leg 
daarom mijn functie als voorzitter neer. Ik zal dus een format zoeken waarin ik met plezier de nodige zaken 
wel kan doen en afscheid kan nemen van de voor mij belastende taken.  
 
 
Ruud Waltman, 
voorzitter 
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Financieel jaarverslag inclusief begroting ---  Anke Matthijs-Rijsenbilt  
    Werkelijk    Begroot 2016    

     kosten  baten  kosten   baten  

1000 Bestuur en organistatie      €         800,00    

1100 Vergaderkosten  €        196,37        

1200 Bankkosten en rente  €        127,50     €          200,00    

1300 Internet  €         85,31        

1400 Print- en andere bureaukosten  €         98,53     €          100,00    

1500 Bedankjes en attenties  €         25,70        

2000 
Contributies, donaties en 
afdrachten         

2100 Contributies en donaties    €     2.284,00   €  2.300,00  

2200 
Gemeentelijke 
waarderingssubsidie    €     4.204,00         4.200,00  

2300 Steuntje in de rug RABO    €        150,00      

2400 Afdracht IVN  €        952,80     €          900,00    

3000 Onderkomen         

3100 Huur Walplantsoen  €        750,00     €          800,00    

3200 Schoonmaak  €        220,00     €         200,00    

4000 
Abonnementen en 
lidmaatschappen         

4100 
Abonnementen en 
lidmaatschappen  €         85,00     €          150,00    

5000 Verzekeringen      €          400,00    

5100 Aansprakelijkheid  €        217,76        

5200 Ongevallen  €        137,25        

5300 Brand en overig  €         30,99        

5400 Creditnota's    €         67,80      

6000 Promotie         

6100 Deelname aan evenementen  €         35,00        

6200 Promotiemateriaal en middelen  €         71,61        

6300 Verkoopmateriaal         

6400 Onderhoud website  €         95,59     €          150,00    

7000 Werkgroepen         

7100 Educatie      €          400,00    

7200 Flora      €          200,00    

7300 Groenberaad  €         95,28     €          400,00    

7400 Heemtuin  €        364,64     €          400,00    

7500 Landschapsbeheer  €     2.968,90   €        950,26   €       3.000,00         700,00  

7600 Vogels  €        126,81     €          400,00    

8000 Algemeen      €         400,00    

8100 Activiteiten  €         66,66   €         24,80   €          200,00    

8200 
Reservering voor aanschaf 
middelen      €       1.000,00    

  Reservering WG gegroting 2016      €          629,12    

8300 Overig  €         32,40        

8400 Jubleum boom Cothen  €        400,00     €       1.200,00    

  Verschil  €     7.184,10   €     7.680,86          11.929,12       7.200,00  

     €        496,76       -4.729,12  
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schuin in bovenstaand financieel jaarverslag: geschat vanwege gewijzigde indeling rubrieken najaar 2016 
 

  Vermogen   

  Saldo bank 1-1-2016  €        17.024,42  

  Saldo bank 31-12-2016  €        17.521,18  

  Verschil  €            496,76  

      

9000 Afschrijvingen op investeringen   

  Waarde 1-1-2016  €         3.232,10  

  Waarde 31-12-2016  €         2.245,13  

  Afschrijving  €            986,97  

      

 
 
Toelichting financieel overzicht 2016. 
 
 
Het overzicht heeft een gewijzigde indeling t.o.v. de overzichten van de voorgaande jaren. Hierdoor konden 
de werkelijke inkomsten en uitgaven niet helemaal één op één langs de begroting gelegd worden. Om toch 
nog een idee te verkrijgen van de vergelijking tussen werkelijk en begroot is voor een aantal rubrieken het 
begrootte bedrag geschat.  
De rubrieken hebben de nummers 1000 t/m 9000 meegekregen. In de onderstaande toelichting zijn dat de 
nummers 1 t/m 9. 
 
1. BESTUUR EN ORGANISATIE 
In deze rubriek de kosten voor vergaderingen, zoals de ALV, de bankrekening, het internet, de administratie 
en voor cadeaus. In januari 2016 heeft de vereniging een spaarrekening bij de Rabo geopend. De 
gegenereerde rente hiervan is pas op 1-1-2017 bijgeschreven. Onder de post ‘internet’ valt de aanschaf van 
ophangmateriaal t.b.v. de beamer in de verenigingsruimte aan het Walplantsoen en de aanschaf van een 
WIFI versterker + bedrading om het raadplegen van internet in deze ruimte mogelijk te maken. Het bestuur 
heeft halverwege het jaar besloten om relevante gegevens digitaal te gaan opslaan in de cloud van 
OneDrive. De kosten hiervan vallen ook onder de post ‘internet’. 
 
2. CONTRIBUTIES, DONATIES EN AFDRACHTEN 
Van 137 leden hebben we contributie ontvangen en voor 101 leden hebben we afdracht betaald aan het 
IVN. Van een aantal leden hebben we een extra donatie ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. 
Naast de waarderingssusidie van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft de Rabobank ook weer het jaarlijkse 
‘steuntje in de rug’ aan ons gedoneerd. Onze vereniging is de Rabo zeer erkentelijk voor dit steuntje. 
 
3. ONDERKOMEN 
In deze rubriek de huur en de schoonmaakkosten m.b.t. de verenigingsruimte aan het walplantsoen.  
 
4. ABONNEMENTEN EN LIDMAATSCHAPPEN 
Het lidmaatschap van de Stichting Faunabescherming 2016 was al in 2015 betaald. Verder hebben we 
gedoneerd aan de Vlinderstichting, het Utrechts landschap en Stichting Vrienden van de Hordenboomgaard. 
Het lidmaatschap van de gebiedscoöperatie O-gen valt ook onder deze rubriek. 
 
5. VERZEKERINGEN: 
Het betreft brand-, aansprakelijkheids- en collectieve ongevallenverzekering. De lopende 
instrumentenverzekering en die voor de aanhangwagen zijn in januari 2016 opgezegd. De creditnota’s 
hebben betrekking op teveel betaalde premies. 
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6. PROMOTIE 
Omdat de promotie van de vereniging steeds belangrijker wordt voor de continuïteit van de vereniging is 
hiervoor een aparte rubriek gemaakt. In de post ‘deelname aan evenementen’ de huur van een stand voor 
kleurrijk wijk en in ‘promotiemateriaal en middelen’ de kosten van weggeefmateriaal, posters en een 
advertentie op Facebook t.b.v. de excursie ‘wat is natuur’. 
 
7. WERKGROEPEN 

• Geen inkomsten en uitgaven voor de werkgroepen educatie en flora 

• Groenberaad: Naast vergaderkosten ook uitgaven t.b.v. projecten en een cadeau voor een ziek 
werkgroep lid. 

• Heemtuin: Er is geïnvesteerd in tuingereedschap, zaaigoed, bollen en muurplanten 

• Landschapsbeheer: De grootste kostenposten zijn de huur van de garage, het onderhoud en de 
vervanging van gereedschappen en de aanschaf van overige middelen. Er zijn daartegenover nog 
aardig wat baten gegenereerd, zoals donaties van particulieren bij wie werkzaamheden zijn verricht, 
een subsidie van de gemeente Bunnik voor de organisatie van het heggenvlechtevenement in Wijk 
en het indienen en voldoen van nog oude rekeningen voor snoeiwerk bij Staatsbosbeheer. 

• Vogels: Kosten voor het ringen van uilen en de aanschaf van middelen, waaronder een prismakijker 
en rioolbuizen (nestgelegenheid voor oeverzwaluwen). 

 
8. ALGEMEEN 
In de post ‘activiteiten’ de kosten en baten van de vleermuisexcursie en de excursie ‘wat is natuur’. De baten 
zijn de vrijwillige bijdragen van de deelnemers aan deze excursies. De kosten van uittreksels handelsregister 
en extra sleutels voor de postbus aan het Walplantsoen zijn ondergebracht in de post ‘overig’. Tijdens de 
viering van haar 25-jarig jubileum in mei 2015 heeft de vereniging 3 bomen aan de gemeente Wijk bij 
Duurstede geschonken, voor iedere kern één. De boom in Cothen is in 2016 aangeschaft en geplant. Voor 
de kernen Langbroek en Wijk bij Duurstede is dat uitgesteld naar 2017, omdat nog geen geschikte 
plantlocatie beschikbaar was. 
 
9. AFSCHRIJVINGEN OP INVESTERINGEN 
Dit is een nieuwe rubriek en is bedoeld om inzicht te krijgen in de waarde van onze bezittingen en om een 
schatting te maken voor het te reserveren bedrag voor het aanschaffen van middelen op de begroting voor 
het volgende jaar. 
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Werkgroep vogels --- door Wim van Impelen en andere leden van de werkgroep 
 
Jaarverslag vogelwerkgroep VNMW 2016 
Het verslag is op basis van het tijdens de zg. startvergadering (van 4 oktober 2016) afgesproken Overzicht 
activiteiten vogelwerkgroep (2016 – 2017) gemaakt door onder elk van de genoemde activiteit in cursieve 
tekst de voornaamste bevindingen en evaluaties kort weer te geven. De “trekkers”en “eigenaren” betreffen 
het lopende vogeljaar en dus grotendeels het kalenderjaar 2017. In de verslagjes zijn steeds de 
werkgroepsleden van het jaar 2016 vermeld. 
 
Algemeen SPEERPUNT 1: Werving + PR 
Dringend verzoek aan allen om vooral jongere leden te werven door 

- vrienden en kennissen actief bij/voor activiteiten te vragen; 
- mee te helpen op markten e.d. bij de VNMW-stand te werven voor vogelwerk: tellingen en 

bescherming; 
- tijdens natuurwandelingen voor publiek en VNMW-leden een gidsfunctie te vervullen (Vanuit elke 

werkgroep loopt tenminste één lid mee.); 
- foto’s en stukjes voor Facebook en internetsite aan te leveren: info@vnmw.nl; 
- publieksexcursies een week eerder dan nu de gewoonte is te melden; 
- ons programma voor publiek in het VVV op te hangen. 

 
Deze items zijn in onze jaarvergadering van 4 oktober 2016 (de zgn. startvergadering) aangenomen. We 
kennen een toename in de belangstelling om mee op vogelexcursie te gaan. Soms laten nieuwkomers of 
passanten van de verenigingskraam tijdens een wijks evenement zich op onze ledenlijst zetten. 
 
Algemeen SPEERPUNT 2: Communicatie + PR 
Wij prijzen ons gelukkig met een zeer actieve PR-man voor de VNMW: Lex. 
Graag aandacht voor de wijze waarop de vereniging zich naar buiten toe presenteert. 
Werk allen mee / draag allemaal bij aan het bekendmaken van onze activiteiten!! 
Eea. gaat als volgt:  

- Elk persbericht wordt ook op de website gepubliceerd. Er komt meteen op facebook een kort 
bericht met foto en een link naar de website. Indien zinvol komt er ook een aankondiging van 
een activiteit in de evenementenkalender op de website van de Wijkse Courant, het VVV en op 
Ditiswijk. 

- Voor een publicatie kan een werkgroep-coördinator of organisator zelf een artikeltje schrijven of 
dat door Lex laten doen. 

- Bij een stukje wordt naast de naam van de vereniging de oorspronkelijke auteur vermeld, zo 
mogelijk met contactgegevens. En/of een verwijzing naar de website. 

- De publicatie wordt door Lex naar de media gestuurd.  
- Lex stuurt het bericht ook door naar Hennie voor publicatie op de website. Evenzo als iemand 

een publicatie niet via Lex, maar rechtstreeks naar de media stuurt. 
- De schrijver van het artikel kan als redacteur een publicatie op facebook zetten of dat door Lex 

of Hennie laten doen. 
- Redacteuren kunnen ook berichten uit externe bronnen die interessant zijn voor onze leden 

onder hun aandacht brengen door de berichten te delen op Facebook. Als het een bericht betreft 
dat we op onze eigen website kunnen plaatsen, dan heeft dat de voorkeur. Op Facebook wordt 
dan een link gemaakt naar onze website. 

- Daarnaast kunnen alle redacteuren losse berichtjes, leuke waarnemingen of foto’s op facebook 
plaatsen. 

Dus (in overleg met de trekker) berichten/informatie ter publicatie/verslagen/stukjes/foto’s etc.etc. naar 
Hennie of Lex sturen. Zij kunnen ook verenigingsbreed medelingen opsturen, o.a. via de Nieuwsbrief. 
(De stuurgroep stuurt relevante interne informatie naar iedereen op die op onze mailinglist staat.) 
Intern, voor de liefhebbers: Appgroep voor bijzondere waarnemingen in onze directe omgeving. Alleen om 
feitelijke informatie over de soort, locatie en actuele aanwezigheid te plaatsen. Aanmelden via e-mail met het 
te gebruiken telefoonnummer. 
(Naam app-beheerder volgt nog.) 
 
De stuurgroep stuurt relevante informatie naar alle werkgroepsleden en belangstellenden, zodat iedereen 
tijdig op de hoogte is van het programma en de activiteiten. De zgn. trekkers coördineren hun activiteit(en) 
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en verzorgen de informatievoorziening intern en naar derden. Lex Kramer en Hennie Hadderingh verzorgen 
de website en artikelen voor de pers. 
 
Broedvogel inventarisatie 

• Waarden van Gravenbol 

• Eind maart tot eind juni (7 keer om de 2 weken) 

• Bij zonsopkomst volgens planning 

• In het veld alle gespotte broedvogels digitaal invoeren (SOVON); d.w.z. op de waargenomen plaats 
met soortafkorting aangeven en de zgn. broedcode 

• Dit autoclustering systeem stelt elk broedterritorium vast 

• Uitnodiging aan elke monitoringsochtend vooraf 
Trekker: René. Eigenaren: Wim v.I., Peter 
 
In het voorjaar van 2016 zijn vnl. René Nijenhuis en Wim van Impelen ’s ochtends vroeg op pad geweest om 
de aanwezigheid van vogels bij de Waarden van Gravenbol vast te stellen. Een enkele keer liepen Frans 
Vera en Christien van Gool mee. Vorig jaar is SOVON op digitaal verwerken van de veldwaarnemingen 
overgegaan (bij ons voert vooral René de waarnemingen direct vanuit het veld in), maar bij de 
terugkoppeling van dit zgn. autoclusteringssysteem valt kennelijk nog een en ander te ontwikkelen. Wij 
kunnen als werkgroep niet vaststellen welke broedterritoria voor elke soort uiteindelijk volgens het systeem 
aanwezig waren. 
 
Ooievaars 

• Volderstraat + Vikinghofterrein + Zorgboerderij van Bartiméus (Langbroek) 

• In het broedseizoen monitoren en broedsucces registreren (doorgeven) 

• Ringen coördineren 
Trekker: Frans H. Eigenaren: Marianne R., Klaas 
 
Direct al in het eerste jaar dat het horst in Langbroek bij de zorgboerderij geplaatst is, heeft er een paartje 
ooievaar gebroed! De jonge ooievaars aldaar en op het Vikinghofterrein zijn geringd. Een van de jongen op 
het Vikinghofterrein bleek al vliegvlug te zijn en ging, jawel, ongeringd, op de wieken. 
 
Blauwe Reiger kolonie 

• Kasteelpark 

• In het broedseizoen nestbezetting vaststellen 

• Monitoren en invoeren broedsucces 
Trekker: Frans H. Eigenaren:  
 
Frans Hoving heeft de bezette nesten geteld en stelde andermaal vast dat er opnieuw een daling van het 
aantal te constateren was. 
 
Kwartelkoning (+ andere rallen) 

• Amerongse Bovenpolder 

• 2 teldata eind mei – half juni 

• Op gehoor Crex spotten tijdens nachtwandeling (Start: 23.00 uur) 

• Gegevens doorgeven (SOVON) 

• Aanwezige rallen leren spotten 
Trekker: Wim v.I. Eigenaren: Jan-Peter en Peter.  
 
Er is door een grote groep vogelaars tijdens een nachtelijke wandeling door de westelijke Amerongse 
Bovenpolder tijdens het eerste simultaan weekend voor Nederland Crex geteld. Helaas werd het een 0-
waarneming. 
 
Trektellen (o.a. Eurobirdwatch) 

• Op een zaterdag in oktober trektellen (EuroBirdwatch) 

• Ca. 40 deelnemende landen 

• In Nederland ruim 160 telposten 

• Onze telpost: Waarden van Gravenbol (Er komt bijzonder veel langs!) 
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• Per uur tellingen doorgeven aan SOVON 

• Permanent tijdens de najaarstrek: twee keer per week ochtendtelling woensdag + zaterdag 

• Voorjaarstrektellen in overweging 
Trekker: René + Frans H. Eigenaren: Wim v.I., Jan-Peter, Johan, Peter, Doortje; gastteller: Erik-Jan Barten 
 
Dit is een relatief nieuwe activiteit voor onze werkgroep, waaraan door René Nijenhuis, Jan-Peter Mollema, 
Peter van Vlaardingen, Erik-Jan Barten en Wim van Impelen zeer frequent (2 keer per week) meegedaan is. 
Een enkele keer (o.a. bij de EuroBirdwatch) kwamen Frans Hoving, Johan Barth en Doortje Dallmeijer 
meetellen. René heeft steeds alle tellingen digitaal doorgegeven aan SOVON. De tellingen in het kader van 
EuroBirdwatch zijn een belangrijke momentopname voor de vogeltrek en verschaft veel inzicht. 
 
Excursies 

• 8 excursies jaarlijks (2 met “publiek”) en in het voorjaar enkele avondwandelingen 

• Bestemmingen voor excursies en wandelingen vastleggen in onderling overleg tijdens de 
startvergadering 

• Uitnodiging met evt. gebiedsinformatie rondsturen 

• Bij publieksexcursies publicatie uitnodiging twee weken vooraf lokaal + website 

• Vervoer regelen + excursie en wandeling ter plekke voorbereiden 

• Publicatie lokaal + website 
Trekker: Wim v.I. Eigenaren: Klaas 
 
Zeker als je ons programma vergelijkt met de afdelingen van de Utrechtse Vogelwacht of de vogelwerkgroep 
van de KNNV, afdeling Zeist-Driebergen, gaan wij tamelijk vaak op excursie. Van de meeste excursies is 
een verslag op de VNMW-site te vinden. Ook de twee publieksexcursies hebben ertoe geleid dat onze 
ledenlijst (met daarop ook belangstellenden) gestaag groeit. Verheugend is dat Jan-Peter Mollema, Erik-Jan 
Barten en Sven Valkenburg, drie jeugdige enthousiaste twitchers aan onze excursies deelnemen. 

 
Watervogeltelling 

• Midwinter (meestal half januari in één weekend) 

• Langs de Kromme Rijn – van Bunnik tot Wijk bij Duurstede 

• Op de fiets 2 trajecten tellen 

• Telgegevens invoeren bij SOVON 
Trekker: Wim v.I. Eigenaren: Fransje, Klaas, Ton 
 
De telling door Frans Hoving, Henk van Werkhoven en Wim van Impelen werd vanwege slecht weer 
onderbroken en pas ’s middags afgemaakt. De gegevens, ingevoerd bij SOVON, zijn voor heel Europa 
verwerkt en zijn een belangrijke momentopname voor de verspreiding van het waterwild tijdens de winter. 
 
Roofvogeltelling 

• Meestal in februari 

• Provinciale telling door de Utrechtse Vogelwacht 

• Per auto 2 trajecten tellen langs Lek en Nederrijn 

• Om de 500 meter spotten 

• Telformulieren invullen en doorsturen naar de Vogelwacht 

• Uitnodiging vooraf 
Trekker: Christien. Eigenaren: Frans H. 
 
Frans Hoving heeft de roofvogeltelling gecoördineerd en de gegevens doorgegeven aan de Utrechtse 
Vogelwacht. In de Kruisbek, het verenigingsblad van de Utrechtse Vogelwacht zijn de resultaten voor de 
hele provincie gepubliceerd. Qua diversiteit van de waarnemingen viel het dit jaar enigszins tegen; veel 
buizerds. 
 
Huiszwaluw 

• Binnenstad (Oeverstraat – Dijkstraat West en Oost - Wilhelminastraat – Nieuwstraat) 

• Aantal bezette nesten tellen 

• 3 teldata (week 26, 29 en 32) 

• Hoogste aantal doorgeven aan SOVON 
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• Onderzoek doen naar meer beschermingsmaatregelen voor huis-, boeren- en gierzwaluwen 
Trekker: Wim de L. Eigenaren: Doortje 
 
Wim de Leeuw heeft enkele malen alle bezette nesten in de binnenstad geteld en opnieuw moeten 
vaststellen dat het aantal snel aan het afnemen is. De werkgroep beraadt zich op beschermende 
maatregelen voor zowel de huis- als gierzwaluw. 
 
Oeverzwaluw 

• Kunstwand langs Amsterdam-Rijnkanaal 

• Evt. ook natuurlijke, nieuwe wand in de Waarden van Gravenbol 

• In maart nestgaten schoonmaken en vullen met zand 

• Tussen 20 mei en 15 juli 2 keer tellen 

• Ringen: op uitnodiging van de ringer 
Trekker: Wim v.I. Eigenaren: Klaas 
 
Toen een grote groep vogelaars naar de kunstwanden ging om de nesten schoon te maken, bleken beide 
wanden grondig gerenoveerd te worden. De jongen zijn later geringd. Het is onduidelijk wie het onderhoud 
verzorgt en dat moet achterhaald worden. Voor de nieuw ontstane wand na het afgraven van klei in de 
Waarden van Gravenbol bleek nauwelijks meer interesse. Er hebben dit jaar slechts enkele oevertjes 
gebroed. Er zijn 85 zwaluwen geringd. 
 
Steenuil en kerkuil (en bosuil) 

• Kastcontrole rond Wijk bij Duurstede en de Betuwe west 

• Vanaf april (68 nestkasten steenuil en 43 kerkuil!) 

• Kastschoonmaak in najaar 

• Broedgegevens op de digitale nestkaart invoeren (SOVON) 

• Ringen coördineren (Biometrie: maten + gewicht invoeren) 

• Contact onderhouden met erfeigenaren, SOVON en STONE 
Trekker: Ton Eigenaren: Hans D., Wim v.I., Jeanine en Peter 
 
Na een dip van de Wijkse uilenman, Ton Janssen, vanwege gezondheidsproblemen is de bescherming van 
kerk- en steenuilen weer voortvarend uitgevoerd. Ton en Wim van Impelen hebben alle kasten van tijd tot tijd 
geïnpecteerd en dit jaar zijn er behoorlijk wat jongen geringd. Bij de steenuilen viel het op dat vele eieren 
‘verlaten’werden. Mislukte broedgevallen dus, iets wat overal in den lande geconstateerd werd, maar 
waarvan men de oorzaak niet weet. In het najaar zijn Jeanine de Graaf en Peter van Vlaardingen bij het 
schoonmaken van menige kast actief geworden. Hans Dirksen heeft weer enkele kasten gemaakt en 
opgehangen. Odile Verberkmoes en Wim van Impelen hebben een flink begin gemaakt met het invullen van 
SOVON-nestkaarten. Alle informatie van ons bestand, van jaren terug tot heden, wordt ingevoerd. 
 
Vogelweekend 

• 3e weekend van september 

• Bestemming in onderling overleg kiezen op de startvergadering 

• Met vrienden en vriendinnen een paar dagen ergens gezellig buiten in de natuur doorbrengen 

• Vogels zijn een belangrijk, maar niet het enige thema van het weekend. Landschap, milieu, planten, 
cultuur, goed gesprek, grappen en grollen, lekker eten zijn trefwoorden die ook bij het vogelweekend 
horen 

• De deelnemers zijn in principe actief (geweest) in de VNMW 

• Actieve leden van de vogelwerkgroep in ieder geval uitnodigen 

• Groepsgrootte maximaal 15 à 16 deelnemers, mede afhankelijk van de accommodatie 

• Een eigen onderkomen, vervoer, huishouding, financiën en excursie(s) regelen 

• I.v.m. de kosten is één activiteit onder leiding voldoende 

• Een eventuele externe gids geeft ook vogelgerelateerde informatie; vogels spotten niet noodzakelijk 

• Selfsupporting; iedere deelnemer neemt taken op zich 

• Aandacht voor voldoende vrije tijd, dieet wensen, evt. in overleg uit eten gaan (tijdig afspreken i.v.m. 
reserveren) en mogelijkheden om ‘op café te gaan’ 

Trekkers:  Wie organiseren het in 2017? Welke bestemming? 
 

 



 

 

  

jaarverslag 2016 VNM, IVN-afd. Wijk bij Duurstede  pagina 10 van 28 

 

Christien van Gool en Marian Kosterman hebben dit jaar ons vogelweekend op Texel georganiseerd. Met 
een forse groep deelnemers bij de Cocksdorp gehuisvest, mooi weer en tal van activiteiten (wandeling o.l.v. 
een gids op het wad in een natuurmonument, vogels spotten in Utopia e.d.) een groot succes. Dit weekend 
is tevens bedoeld om actieve VNMW-leden, die niet op de 
ledenlijst van de vogelwerkgroep staan, de gelegenheid te bieden 
leuk en actief mee te gaan vogels spotten, waarbij er ook 
aandacht is voor algemene natuur-, landschaps-, milieu- en 
cultuurhistorische aspecten van de directe omgeving. 
 
Start Jeugdgroep vogelaars 

• Werving via het Revius/Schoonoord Doorn 

• Opzet bespreken: jongeren zelfbestuur 

• Coaching door ons 

• Begeleiding bij fiets-/wandelexcursies 
Trekkers: Wim v.I + Frans H. Eigenaren: Doortje 
 
Wim van Impelen en Frans Hoving hebben in overleg met de biologieleraren van het Revius College Wijk bij 
Duurstede afspraken gemaakt m.b.t. het werven van leerlingen voor een op te richten jongeren 
vogelaarsgroep. Tijdens een eerstejaars buitendag (voor de complete jaargroep) in juni werd een 
vogelspotactiviteit voorbereid in een nabij de Kromme Rijn gelegen traject en in de Vikinghof. Helaas kon dit 
niet doorgaan vanwege natuurontwikkelingswerkzaamheden; de graafmachines stonden juist in die periode 
in dit traject. Volgend jaar beter. 
 
Bijzondere activiteiten 

• Samenwerking met werkgroep Educatie 

• Vogelen op verzoek (bijv. Zorgboerderij de Bosscherwaard) 

• Tuintelling promoten 

• Atlasbloktelling 

• ?? Input tijdens startvergadering 
Trekkers: Frans H., Wim v.I. en Werkgroep educatie. Eigenaren: Fransje (Zorgboerderij) 
 
Ruud Waltman onderhoudt met de Wijkse basisscholen contact en voert waar mogelijk natuureducatieve 
activiteiten met leerlingen uit. 
Frans Hoving en Wim van Impelen zijn op verzoek van hun begeleiders gaan vogelen met bewoners van 
zorgboerderij de Bossewaard te Cothen. Ook om de tuinvogeltelling aldaar voor te bereiden. Veel 
enthousiaste deelnemers. 
In het kader van de tuinvogeltelling werd het Wijkse publiek uitgenodigd een avond vogels herkennen te 
komen doen o.l.v. Frans Hoving, waarvoor vorig jaar veel belangstelling was. Dit jaar helaas niet. 
Henk van Werkhoven, Frans Hoving en Wim van Impelen hebben op verzoek van SOVON een bijdrage 
geleverd aan de atlasbloktelling in en nabij Wijk bij Duurstede. De nieuwe atlas voor Nederland verschijnt in 
2018. 
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Werkgroep landschapsbeheer --- door Karel Matthijs 
 
Dit is mijn tweede jaar verslag en zeker niet mijn laatste. Zoals in het jaar verslag van 2015 laat ik per 
seizoen in grote lijn de activiteiten passeren van de teams A en B met de resultaten en werkuren. Omdat we 
in het winter seizoen ook met andere organisaties hebben samen gewerkt is het totaliseren niet altijd 
mogelijk.  
 
Periode winter ( januari, februari en maart ) 
 
Het reguliere knotwerk binnen de onze werkgroep betreft het knotten bij de familie Bakker waar we het 
nieuwe jaar vierden met knotten, een goede verzorging en een mooie donatie toe. Na dit feestje viel het 
knotten even stil van wege de vele regen die het Spaanse ( klimaat)Kerstkind El Niño veroorzaakte. Op 22 
januari werd het knotten weer op gepakt. Vervolgens bij een tweetal agrariërs gelegen aan de Lekdijk Den 
Oord en Gooyerdijk, de knotwilgen van de gemeente langs Ossenwaard, Trekweg en Trechtweg en 
Heemtuin.  
 
Op deze locaties zijn er 82 wilgen geknot en zijn er 239 A en B team uren aan besteed. 
 

Eind februari  werd er door de werkgroep mee 
gewerkt aan de voorbereiding voor de heggevlecht 
wedstrijd. Deze wedstrijd werd georganiseerd door 
de Stichting Heg & Landschap ook het L E U was 
hier bij betrokken. De heg die gelegen is nabij de 
Langbroekseweg en de moestuinen werd 
geschoond van braam, vlier en andere klimplanten 
en tevens aan beide kanten begaanbaar gemaakt. 
Tijdens de wedstrijd was onze vereniging 
vertegenwoordigd met een VNMW info kraam. Bij 
het slotwoord van de Wethouder heb ik toegezegd 
dat deze heg in beheer en onderhoud bij VNMW 
komt. 

 
Totaal hebben op verschillende data totaal 13 B-team leden meegewerkt, goed voor een inzet van 52 uur. 
 
Omdat er van uit het L E U geen “Je school kan de boom in “ plaats vond was er alleen de basis school De 
Werkschuit die met zijn 28 scholieren uit groep 8 ging knotten. Onder leiding van de juffrouw, een tweetal 
ouders en het B-team werden er wilgen geknot bij de hofstede Het Wolvegat te Langbroek. Een mooie stek 
met goede verzorging. 
Omdat er op de Natuurwerkdag november 2015 niet alle wilgen onder handen zijn geweest, waren er nog 
wilgen beschikbaar met 2-jarig hout. 
 
Op deze locatie zijn er 23 wilgen geknot en zijn door het B-team 64 uren besteed aan begeleiding en na 
zorg ( op een andere datum ) van de wilgen. 
 
De initiatiefclub “Wijk Nog Leuker” heeft het beheer en 
onderhoud van de Gravenbol, vandaar onze vereniging 
gevraagd mee wilgen te knotten en vorm te snoeien. 
De knotklus werd gedaan door VNMW, medewerkers 
van de zeilschool aldaar en WNL. Ook hier werd voor 
koffie en soep gezorgd. 
Bij mooi weer werden door het A-team eerste op 
klassieke wijze een aantal wilgen geknot, hierna kwam 
meer het vorm snoeien aanbod, waar mogelijk en 
nodig ook met motorzaag. De dinsdag daarop volgend 
werd er nog door het B-team een aantal wilgen geknot. 
 
Het A en B team heeft 52 wilgen( jes ) onder handen had, in dit geval 128 uren aan werk. 
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Ter afronding iets voor de motorzaag liefhebbers. Op de Leeuwenburg staan 8 zeer grote wilgen met 
behoorlijke achterstand inzake het onderhoud. Paul en Nico hebben zich op deze motorzaag klus 
geworpen, vooraf gegaan met het verwijderen van oude palen en draden. Na het zaag werk hebben zij weer 
palen en draden geplaatst. 
 
Bij deze klus zijn 8 grote wilgen bij gewerkt. Het vervangen van palen en draden kostte 14 uren en het 
knotten  / op rillen zetten 18 uren. Het motorzaag werk 12 uren. 
 

  
 
De maand april was gedeeltelijk een rust maand.  Het 
Revius college had de stage onder de naam “de jeugd 
van tegenwoordig” verplaatst naar midden april. Er 
waren twee stage groepen van 22 leerlingen. Deze 
groepen gingen aan de slag bij het landgoed “Het 
Lange Broek” gelegen aan de Gooyerdijk. Men kon zich 
daar uitleven in het slepen van takken, stapelen van 
kloofhout en het opsnoeien van wilgenstammen etc.  
 
 

Totaal op beide dagen hebben 13 VNMW vrijwilligers hun steentje bijgedragen. Dat wil zeggen 96 
gewerkte uren. 
 
Periode zomer 
 
Zo als gebruikelijk vermaakt het B-team zich in de zomer met de wel bekende hagen van de gemeente in de 
Geer en langs de boomgaarden in de Horden en in Cothen, het opsnoeien van de wilgen langs Trek – en 
Trechtweg en Ossenwaard. Een intensievere snoeiklus is de vlechtheg van Rhijnestijn, daarbij is inmiddels 
ook de vlechtheg in de Noorderwaard bij gekomen.  
 
De haag langs het Zandpad is ook ten dele gedaan, dit betreft het lage gedeelte. Mede door overige 
achterstallig onderhoud kregen de desbetreffende B-teamers enige kritiek uit de omgeving aangaande het 
onderhoud van het Zandpad in zijn algemeenheid. Deze stand van zaken is dan ook in bijzijn van de 
Wethouder en Groenberaad besproken met enkele “groenbetrokken” gemeente medewerkers. Deze zaak 
krijgt alsnog weer aandacht en wordt vervolgd. 
 
De klompenpaden, te weten het Gerrit Achterbergpad en het Overlangbroeksepad kregen dit jaar hun 
regulier onderhoud in de vorm van maaien van de paden met bosmaaiers en het snoeien van het langs 
liggende groen. 
 
Het B-team heeft in deze periode 264 uur gewerkt aan landschapsbeleving en recreatie. 
 
Wie een ladder juist gebruikt, knot en snoeit de wereld uit (?) Bij de jaarlijkse ladder keuring bij het 
L E U was er geen afkeur van ladders. Eén ladder kon gerepareerd worden. De twee grote schuifladders zijn 
op termijn een punt van aandacht maar kunnen thans normaal gebruikt worden. 
 

Periode najaar 

 

Na het oogsten van appels en peren wil men weer snel tussen de wilgen verkeren. Dit afgelopen najaar 
kenmerkt zich door een drie tal grote projecten. De werkzaamheden begonnen aan de Ossenwaard te 
Cothen met het terug zetten /  snoeien van een singel. Hierbij werden boomvormers en struiken tot even 
boven het maaiveld gekort. Op deze locatie werden de 
medewerkers goed voor zien van koffie, koek en soep.  
Zodat er op de laatste werk-donderdag van 2016 terug 
gekeken kon worden op een deels ( 2/3 ) geschoonde 
singel met een lengte van 190 meter , gedaan in 108 
uren. De resterende singel komt in 2017 aan de beurt. 
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Zoals gebruikelijk was er op de eerste zaterdag van november de Natuurwerkdag, deze vond plaats op het 
landgoed “Het Lange Broek” aan de Gooyerdijk. De wilgen die geknot zouden worden waren niet al te groot 
en zwaar en hadden 2-jarige takken. Het aantal deelnemers op deze dag was 49, inclusief de kinderen, en 
er werden 87 wilgen geknot. Eén van de deelnemers was de locoburgemeester. Gaande de dag , met een 
zonnetje en een spatje regen, ontbrak er niets voor de inwendige mens, kortom een geslaagde dag. 
Het streven was de gehele wilgen rij te knotten, wat inhield wat het B-team enkele malen terug is geweest. 

 

Het eind resultaat was dat er totaal 160 stuks wilgen zijn geknot, met  172 VNMW mensuren exclusief ca. 

40 Natuurwerkdag gasten uren. 

 

 
 

Als laatste klus voor dit jaar was het knotten van wilgen in de uiterwaarden nabij het Beusichemse veer. 

Om en om werden de wilgen gesnoeid zodat de schapen in de zomer schaduw hadden. Wegens enig 

achterstallig onderhoud een stevige partij werk. Enkele van deze wilgen hadden een leeftijd van meer dan 

100 jaar, dus behoedzaam knotten. Door het vele sleepwerk was het nodig het A-team 2 maal in te zetten, 

daar tussen door was het B-team aan de gang. Bijzonder was het leggen van de takken op een bevroren 

gladde dijk helling. Achteraf was het Waterschap daar niet zo blij mee van wege gras schade, maar 

inmiddels zijn na overleg daar afspraken over gemaakt met de gemeente, Waterschap en de knot 

coördinator.  

 

Ca. 40 wilgen zijn onderhanden geweest, een klusje van 208 uren.  

 

Tot slot 

 

Aan het eind van 2016 heeft Johan zijn functie als materieel beheerder overgedragen aan Gerrit Jan.  

Johan, bedankt voor je inzet en service!  

Gerrit Jan, welkom en succes! 
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Werkgroep heemtuin --- door Karin Menken en Hennie Hadderingh 

 
De werkgroep bestaat uit Anne, Karin, Lex, Ruud, Gerda, Agatha en Hennie. Helaas moest Gerda in 
verband met ziekte halverwege het jaar afhaken. 
Er werd ongeveer 1 x per 14 dagen op de maandagochtend in de heemtuin gewerkt. Altijd was er 
halverwege een koffiepauze. Gelegenheid om de werkzaamheden te evalueren, maar ook voor een gezellig 
algemeen gesprek.      

 
 
Op 22 februari werd er door de werkgroep 
landschapsbeheer en werkgroep heemtuin geknot 
en gesnoeid in de heemtuin. Twee knotwilgen langs 
de sloot zijn geknot en een deel van het griend is 
afgezet. Op die manier zorgen we ervoor dat alle 
stadia te zien zijn. Ook is een deel van de 
perenbomen in onze boomgaard langs het pad 
gesnoeid. 
Begin maart is de rest van het derde deel van de 
griend afgezet en is op het eiland het opschot van 
es en vlier verwijderd. Hiermee komt er vanaf het 
voetpad weer meer zicht op de heemtuin. 
 
De heemtuin is erg nat vanwege de vele regen en het water staat in de vijver en het lage gedeelte dan ook 
erg hoog. De sneeuwklokjes bloeien nog steeds, evenals de narcissen en blauwe klokjes. In de kruidentuin 
begint al veel groen boven de grond te komen 
 

 
 
Later in die maand is er haver, zomergerst en zomerrogge en een akkerkruidenmengsel gezaaid in de 
heemtuin. Het is afwachten wat het resultaat zal gaan worden. We zouden er graag weer een ouderwets 
prachtige bloemrijke akker zien!  
 
Begin april werd er, met één nieuwe vrijwilliger erbij, Agatha, gewerkt in de kruidentuin. Bij een prima 
temperatuur van tegen de 20 graden. De grond was nat van een fikse regenbui in de nacht.  
De paden in de kruidentuin zijn onkruidvrij gemaakt. Er is onkruid gewied in de perken en de diverse 
rozetten van kaardenbollen zijn verplaatst naar hun vaste stekkie.  
Later in die maand schoten allerlei planten al de grond uit, terwijl bosanemonen en speenkruid uitgebloeid 
zijn. Bijzonder is dat de kievitsbloemen staan te bloeien. Langs de waterkant staan heel veel prachtige gele 
dotterbloemen, een lust voor het oog! 
 
Na een koude periode was de temperatuur in de eerste week van mei tot zo'n 25 graden.  
De heemtuin is een vooral geel/witte bloemenzee vanwege boterbloemen en fluitenkruid. Daartussen allerlei 
andere leuke bloeiende plantjes zoals o.a. reigersbek, akelei, dagkoekoeksbloem, ereprijs, enz. 
In de vijver staat het waterdrieblad met zijn witte bloemetjes prachtig te bloeien. 
En in de kruidentuin de naar ui geurende daslook. Smaakt goed op een boterham met kaas! 
Verder zijn de uitgeplante kaardenbollen in één van de vakken in de kruidentuin goed aangeslagen. 
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Met het warme en vochtige weer in juni stond alles in de heemtuin er weelderig bij. De grassen domineerden 
het beeld. Daartussen o.a. boterbloemen, echte koekoeksbloem, walstro, rode klaver en een enkele 
orchidee (breedbladige wespenorchis?). 
De overhangende takken en planten aan de kanten van de paden zijn gesnoeid, zodat deze weer 1 meter 
breed zijn. Ook is het nodige onkruid uit het schelpenpad verwijderd. 
 

 
 

In juli zijn het veld en de randen naast de paden 
gemaaid. 
Door de overvloedige regenval en goede 
temperaturen staat alles uitbundig te groeien en 
bloeien. Het water in de vijver staat hoog, de steiger 
ligt nog onder water. Heel mooi de 
kleurencombinatie van paarse kattenstaart, witte 
moerasspirea en gele wederik in het natte stukje. 
Ook heel fraai is de rand van kattenstaarten rondom 
de vijver.  
Goed is te zien waar welke plant zich het meest thuis 
voelt! 
Er is hard gewerkt om de paadjes in de kruidentuin 
vrij te maken van onkruid, alsmede het schelpenpad. 
Ook is het rondje met de boomstammetjes weer 
vrijgemaakt.  
In de kruidentuin zelf is het een en ander aan onkruid verwijderd, de perken staan vol geurende kruiden. De 
buxushaag heeft helaas hier en daar kale plekken, waarschijnlijk door ziekte. 
 
In augustus zijn we weer bezig geweest met het onkruidvrij maken van het schelpenpad. Helaas is de 
ondergrond hiervan niet goed gemaakt, waardoor er steeds onkruid doorheen komt.  
In de kruidentuin wemelt het van de winde. Wel aardig is dat deze hier en daar aan het bloeien is, wat een 
mooi wit gespikkeld geheel geeft. De kaardenbol heeft zich behoorlijk uitgezaaid, waardoor er in het vak veel 
prachtige nieuwe rozetten staan. 
De grote notenboom heeft het moeilijk. Al twee keer is er een grote tak uitgebroken en de bladeren aan de 
boom hangen er slap bij. Met Nico Blokker van de gemeente is afgesproken is dat er een "bomenman" komt 
kijken of hij een oorzaak kan vinden. 
Midden september heeft Ruud met de nieuw aangeschafte zeis een begin gemaakt met het maaien van het 
riet aan de oever van de meander. Anderen hebben zich op het onkruid op de paden van de kruidentuin 
gestort. De gemeente heeft inmiddels grote delen van de heemtuin gemaaid. Het gemaaide gras rond de 
vijver hebben we weg geharkt. 
Ook hebben we het groepje bomen naast de vijver vrijgemaakt van de ondergroei. 
De buxushaagjes zijn gesnoeid met een accuheggenschaar. Er zitten zoveel verse groene puntjes in, dat we 
toch goede hoop hebben dat de haagjes er volgend jaar weer beter uit zien. 
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Ook in oktober was en nog een heerlijk zonnige werkdag. Hennie verwijderde esdoorn opslag op het eiland, 
Ruud nam de composthoop onder handen en Agatha en Karin zorgden voor onkruidvrije paden in de 
kruidentuin. 
De gemeente kwam om bij onze achterburen overhangende takken te snoeien. 
We genoten van onze koffiepauze zittend op de boomstammetjes. Door de sleedoorn opslag heen rondom 
ons "koffiehoekje" scheen de zon mooi op de blaadjes. 
Waarschijnlijk is het voor dit jaar de laatste keer dat er gewerkt wordt. De groei is eruit en de planten en 
bladeren beginnen af te sterven. 
De komende tijd zal de heemtuin onder een bladerdek komen te liggen.  
 
In november zijn we gestart met het project muurplantjes. De afgelopen jaren heeft erosie er misschien voor 
gezorgd dat er wat gaten en spleten in deze muur zijn ontstaan, maar het spontaan vestigen van 
muurplantjes valt tegen. Lex had via een ruimhartige gift van Nils van biologische kwekerij De Heliant met 
flinke korting 100 plantjes besteld. 
Allereerst was het uitzoeken waar we deze muurplantjes het beste konden plaatsen: 
zon/schaduw/nat/droog/grondsoort. Daarna begon het leuke werk om al deze plantjes een goed plekje te 
geven.  
 

 
 
In deze natte tijd van het jaar zijn er paddenstoelen opgekomen. Bij de elzenstobben een mooie groep 
zwavelkopjes en aan de rand van het water bij de meander veel honingzwammen. 
Het volgende project was het opruimen van de enorme hoop takken en bladeren van de composthoop. Want 
wat doen wij nou met een composthoop; onze vegetatie heeft juist baat bij verschraling. Op een paar takken 
zaten judasoren! 
Lex heeft een bollenboer gevonden in Noordwijkerhout die met pensioen is en het ontzettend leuk vond om 
"voor een Heemtuin" , "biologisch" , "oude rassen" , "botanisch, zelf in de grond vermeerderend" als 
opdrachten te krijgen. We kregen enkele oude rassen uit z'n eigen kweek als cadeautje. Project drie in 
november was dan ook twee dagen werken om al die bollen de grond in te krijgen. 
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Werkgroep Flora --- door Linda Horst 

Met een kerngroep van zeven actieve leden is afgelopen jaar de inventarisatie voortgezet van de 
bermvegetatie in het buitengebied van Wijk bij Duurstede. 
Daarnaast hebben we met de flora groep drie gebieden verkend: de Nevengeul, Gravenbol en de Vikinghof. 
Er waren twee studie bijeenkomsten en er was een gemeentelijk overleg. 

 
         

 

De bermeninventarisaties geven informatie voor het onderhoud van bermen. De gemeente kan deze 
informatie gebruiken om bermenbeheer gevarieerd en doelmatig uit te voeren. De gemeentelijke 
vertegenwoordigers willen beleid voor beheer en de keuze voor onderhoud graag onderbouwen met 
gegevens. Het is een waardevolle input voor aanpassing in het maaibeleid. 
Bij een aantal bermen in Wijk bij Duurstede heeft het verschralingsbeheer in combinatie met een directe 
afvoer van het maaisel geleid tot zeer waardevolle bermen. De bermen van de Geerweg, het Kortland, de 
Bovenwijkerweg, de Trechtweg, de Langbroekerdijk en Ameronger wetering hebben zo een grote diversiteit 
gekregen door weinig en op de goede tijdstippen te maaien.  
Helaas gaat niet alles goed. De bijenorchissen, Kortland, zijn verdwenen! Er werd op sommige bermen te 
diep gemaaid en de grote maai-afzuigcombinaties zijn effectief , maar geven minder overlevingskansen. 
Enkele bermen zijn te vroeg gemaaid.  
 
We hebben in tweetallen totaal zestien wegen met bermen (gedeeltelijk) geïnventariseerd:    

Lekdijk West, Lekdijk oost, Broekweg, Wijkersloot, Kapelleweg, Kortland, Botersloot, de wadi’s van de Geer, 
Geerweg, Landscheidingsweg, Groenewoudseweg, Langbroekseweg, Amerongerwetering, Bovenwijkerweg, 
Langbroekerdijk oost en Gooyerdijk oost.  

De Amerongenwetering is in kwaliteit achteruit gegaan en tevens te gevaarlijk voor de waarnemers.  
Kortland, de Geer en de wadi’s blijven dermate bijzonder dat we deze jaarlijks inventariseren. De andere 
waardevolle bermen willen we in cycli van drie of vier jaar monitoren. Alle inventarisatie gegevens van de 
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aanwezige flora zijn nu vastgelegd op de  OneDrive Flora, ondergebracht in de digitale opslag van de 
VNMW.  

Inventariseren is verrassend leuk werk. We leggen onze waarnemingen vast in een bestand, gekoppeld aan 
een waardering (de natuurwaarde) en tellen het aantal soorten van een berm, dat is de verscheidenheid van 
de flora. Het aandeel bloemplanten maakt de berm attractief, ook voor de bloem bezoekende 
insecten. Wanneer het identificeren te moeilijk is , leggen we dat voor aan de groep. We leren veel van 
elkaar. 

In Wijk bij Duurstede wil de VNMW bloemrijke linten door het landschap 
bevorderen. Een soort corridor: verbindingen voor zaden, vogels, vlinders, 
insecten en ander gedierte. Waar het kan een bloeiende berm. Een belangrijke 
storende factor is het kapot rijden van de bermen, doordat het verkeer op een 
smalle weg elkaar moet passeren. De verkeersdruk neemt toe en er zijn steeds 
bredere landbouwwerktuigen die de weg zwaar belasten. Hier en daar is er sprake 
van vervuiling, doodspuiten of andere misstanden. Het is een extra taak om met 
de politiek mee te denken over deze problematiek. Ook de nieuwe wet 
natuurbescherming geeft ons een opdracht: waar en hoe geven we informatie 
door over soortenbescherming en zorgplicht gericht op biotoopbescherming.  
In 2017 worden naast de Geerweg en Kortland, weer andere bermen bekeken. 
We beginnen eind april/begin mei met de eerste ronde en september/augustus 
met de tweede ronde. Er zullen aangepaste vernieuwde floralijsten komen. Verder 
organiseren we drie excursies:  stroomdalflora en natte graslanden in de 
Amerongse Bovenpolder, de Steenwaard en een natuurontwikkelingsgebied langs 
de Kromme Rijn.  
 
 

 
In april, begin mei is er een studie-/startbijeenkomst. Er zijn nog plaatsen voor nieuwe flora medewerkers. 
Twee nieuwe leden hebben zich reeds aangemeld! 
 
 
Wat kan het zijn? We hadden het er moeilijk mee. Een specialist geeft uitsluitsel. Rode ogentroost in de 
Gravenbol. 
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Werkgroep Groenberaad --- door Henny Olthof 

Altijd wat te doen 

De werkgroep Groenberaad houdt zich bezig met hoe verschillende overheden beleid maken en uitvoeren 

op het gebied van natuur, landschap en milieu. Dit verslag is een mix van feiten, observaties, 

beschouwingen, meningen en acties. Over veel onderwerpen is meer te vertellen dan we hier kunnen doen, 

om de omvang te beperken schetsen we vooral de hoofdlijnen. Uiteraard zijn de leden van het Groenberaad 

aanspreekbaar om zaken te verduidelijken of vragen te beantwoorden. 

Zoals ieder jaar is er ook in 2016 door allerlei organisaties en instanties weer veel nagedacht, opgeschreven 

en verankerd in plannen, wetten en regels. Je zou mogen verwachten dat het zo langzamerhand de goede 

kant op zou gaan met de kwaliteit van onze woonomgeving, om dat beladen containerbegrip maar eens te 

gebruiken. Dat blijkt toch niet altijd het geval. Met zijn allen opereren we voortdurend op de grens van het 

toelaatbare of wenselijke, en soms daar een beetje overheen, zodat verbeteringen maar zeer moeizaam 

worden geboekt. Met iedere nieuwe notitie of plan hopen we dat het vanaf nu plotseling beter zal gaan, maar 

dat blijkt zelden het geval. Misschien omdat de doelen die we stellen telkens net niet ambitieus genoeg zijn. 

Wanneer we al mochten denken dat we alles wel een beetje hadden gezien met kapvergunningen, 

zelfbeheerprojecten, bomenplannen buitengebied, bestemmingsplanwijzigingen en de eerste voorzichtige 

stappen rond natuurontwikkeling, dan kwamen we bedrogen uit. Het lijkt wel of alles steeds maar groter en 

omvangrijker wordt. De plannen voor de Bosscherwaarden zijn concreet, de natuurontwikkeling in de 

Lunenburgerwaard komt op stoom en de Omgevingsvisie staat in de steigers. Niet allemaal even fantastisch 

wat betreft inhoud, maar toch, er gebeurt wat. De provincie wordt ook steeds actiever, zeker nu een aantal 

rijkstaken zijn gedelegeerd. Nieuw zijn de herijking van de PRS/PRV en de nieuwe Natuurvisie. 

De plannen voor 2017 werpen hun schaduw al vooruit. Zo zal de Omgevingsvisie definitief moeten worden 

vastgesteld en komt de provincie met een eerste aanzet voor de Landbouwvisie. Belangrijk wordt ook de 

dijkversterking op het traject Amerongen – Schoonhoven, waarvoor HDSR de eerste onderzoeksstappen in 

2017 gaat zetten, de schop gaat in 2020 of later de grond in. Ook lijkt het er op dat uiterlijk 1 juli een definitief 

besluit gaat vallen of de natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden door mag gaan. De gemeente gaat 

aandacht besteden aan de Groenewoudseweg, het in kaart brengen van de zieke essen en het opstellen 

van een nieuwe groenblauw structuurplan. En dan hebben we natuurlijk nog het project van de Zandweg, 

waarvan we hopen dat we in 2017 de eerste resultaten kunnen laten zien. Wij willen en zullen op al deze 

dossiers constructief blijven meedenken. Zo blijft er altijd wat te doen. 

Organisatie 

De werkgroep heeft in 2016 11 keer vergaderd, veelal op de gebruikelijke 2
e
 woensdag van de maand. In 

april hadden we Jan Jelle Elbers te gast die zijn mening gaf over de situatie met de platanen op de Markt en 

welke mogelijkheden er zijn om daar iets te verbeteren. 

Vanaf het vroege voorjaar tot de zomer hebben we gewerkt zonder de inbreng van Ruud Waltman, die 

vanwege een forse medische ingreep het tijdelijk wat rustiger aan moest doen. Gelukkig lijkt hij daar volledig 

van hersteld te zijn. De personele bezetting is in 2016 veranderd. Mathijs Kuiper heeft besloten dat het 

praktische werk hem toch meer ligt dan het studeren op plannen en beïnvloeden van overheden en politiek. 

Gelukkig blijft Mathijs beschikbaar om ons met raad en daad terzijde te staan met zijn grote kennis op het 

gebied van bomen en boomverzorging. 

Twee nieuwe leden zijn in 2016 aangeschoven, Frans Vera en Sonja Fris. Frans is erkend deskundige op 

het gebied van natuurontwikkeling, zo was hij medeauteur van het prijswinnende plan Ooievaar (grote 

rivieren) en ontwerper van de Oostvaardersplassen, ook stond hij aan de wieg van wat nu Natuurnetwerk 
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Nederland heet (de vroegere EHS). Sonja Fris heeft haar sporen verdiend als RO beleidsadviseur natuur en 

landschap in Ede. Ook was zij jarenlang de coördinator van de werkgroep Beleid, in feite de voorloper van 

het Groenberaad. Beiden brengen naast een enorme kennis ook een groot netwerk aan contacten mee. 

Het Groenberaad bestaat uit Sonja Fris, Linda Horst, Evert van Leeuwen, Henny Olthof, Niek van Staaden, 

Frans Vera en Ruud Waltman. 

Eigen initiatieven 

 

Ook in 2016 heeft de werkgroep op eigen initiatief een aantal projecten en activiteiten uitgevoerd. Hieronder 

in alfabetische volgorde die initiatieven met de daarbij behaalde resultaten. 

Arbres remarquables 

Frankrijk kent een landelijk dekkend systeem waarbij bomen die op een of andere manier bijzonder zijn op 

een lijst worden opgenomen en uitgebreid beschreven. Het lijkt een beetje op de Nederlandse lijst van 

monumentale bomen van de Bomenstichting, maar gaat verder. Vaak zijn er fietsroutes of wandelingen 

uitgezet langs deze bomen, in ieder geval is naast elke boom uitgebreide informatie te vinden waarom deze 

boom nu zo bijzonder is. Met het initiatief wordt de grote waarde van onze bomen voor de leefomgeving 

benadrukt. 

Het idee was om te onderzoeken of er in de gemeente en de nabije omgeving voldoende bijzondere bomen 

aanwezig waren om hier ook een dergelijke route uit te zetten. Die bomen zouden we dan kunnen halen van 

de al genoemde lijst van de Bomenstichting, maar ook van de lijst met gemeentelijke waardevolle bomen 

(163 stuks). Al snel bleek dat van de landelijke lijst met 25 bomen er maar liefst 16 op particuliere grond te 

staan, vaak in achtertuinen in de binnenstad of op landgoederen in het buitengebied. Die bomen zouden niet 

toegankelijk zijn en vaak zeer beperkt zichtbaar. Ook bleek dat het eigenlijk wel tegen viel hoe bijzonder de 

gemeentelijke waardevolle bomen waren. In ieder geval bleek het lastig om bij de overgrote meerderheid 

een pakkend verhaal te vertellen. Daarop is de conclusie getrokken dat het initiatief wel kansrijk is, maar dat 

dit op een grotere schaal ingestoken moet worden, bijvoorbeeld provinciaal. 

Dr. Janssenflat 

In 2015 hadden we de financiering rond gekregen voor het beplanten van het afgegraven talud van de flat 

aan de Dr. Janssenstraat. Via Petra Ekhardt hadden we het materiaal en gereedschap besteld en op 19 

maart werd met een groep enthousiaste bewoners eerst het talud geschoond, vervolgens losgemaakt en 

daarna het plantgoed er in gezet. Dat bleek nog een hele klus omdat de grond behoorlijk vastgereden was 

door zware landbouwvoertuigen. Op 29 april werd ook het gras ingezaaid en konden we dit project afsluiten. 

Fijn dat de gemeente en Volksbelang dit wilden sponsoren. 

Gebiedscollectief 

Agrariërs die voor subsidies in aanmerking willen komen voor natuurbeheer moeten zich aanmelden bij een 

gebiedscollectief, voor onze gemeente is dat het Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost. Sinds de 

oprichting van dit collectief in het voorjaar van 2015 hebben we geprobeerd in gesprek te komen, dat lukte 

helaas niet. Uiteindelijk slaagden we er in om voor 8 maart een afspraak te maken met coördinator Hein 

Pasman. Het bleek dat het collectief vooral bezig is geweest met interne procedures. Ook ontbraken 

richtlijnen van de provincie hoe de doelen (biodiversiteit) moesten worden gemeten. 

In het Kromme Rijngebied (Agrarische Natuurvereniging Kromme Rijnstreek) doen tussen de 50 en 60 

agrariërs mee, voornamelijk met knotbomen, geriefbosjes en singels/hagen. We hebben nogmaals onze 

werkgroep Landschapsbeheer gepresenteerd voor onderhoud, maar ook de werkgroep Flora voor de 

monitoring. Het bleef weer stil. 
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In het najaar ontvingen we een uitnodiging, gericht aan alle natuurverenigingen, om op 7 december te 

komen praten over monitoring, wij hebben ons onmiddellijk opgegeven. Een paar dagen voor de avond 

ontvingen we echter bericht dat de avond niet door kon gaan vanwege gebrek aan belangstelling, de VNMW 

was blijkbaar de enige natuurvereniging die geïnteresseerd was. De verbinding tussen agrarische 

natuurverenigingen en de natuurorganisaties blijft jammer genoeg een hele moeilijke, maar wij blijven open 

staan voor een dialoog. 

Idylles, bloemenweide 

Bij de bespreking van het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid hebben we op 5 april ingesproken in de 

voorbespreking van de gemeenteraad en gepleit voor echte acties op basis van paragraaf 2.5. Dan gaat het 

in het bijzonder om de idylles, bloemige weides voor vlinders en insecten zoals die al bestaan in Houten en 

het onderzoeken van het 50-dingenboekje voor basisschoolleerlingen. Het blijkt dat de raad en gemeente 

gecharmeerd zijn van het idee, maar weinig middelen hebben. 

In het najaarsoverleg van 3 november kaarten we het onderwerp nog een keer aan en dan spreken we af 

dat de VNMW met een uitgewerkt voorstel zal komen met de mogelijke plaats, een planning en een 

begroting voor een bloemenweide. Het is verder handig om alvast verschillende financieringsbronnen te 

onderzoeken. We pakken dit op en zullen vroeg in 2017 de bevindingen presenteren aan de gemeente. 

Klachtenwijzer 

Dit project duurt het hele jaar en is nog niet afgerond. Het idee is om burgers te helpen met het in contact 

komen met de juiste instanties als zij iets zien in de natuur of het landschap en zich afvragen: kan dit 

allemaal wel? In eerste instantie waren we begonnen mogelijke situaties te benoemen, maar dat leverde al 

snel een onoverzichtelijke hoeveelheid gegevens op. We besloten om toen de omgekeerde weg te 

bewandelen, inventariseren welke overheden iets te maken zouden kunnen hebben met klachten en van 

daaruit terug te werken. 

Er bleken toch nog wel een aantal organisaties actief te zijn, zoals de RUD (Regionale UitvoeringsDienst), 

de ODRU (OmgevingsDienst Regio Utrecht) maar ook het Waterschap en de gemeente. Al deze instanties 

en organisaties werden benaderd met het verzoek aan te geven voor welke situaties zij het aanspreekpunt 

zijn. De ontvangen informatie wordt nu verwerkt in een schema wat we in het voorjaar van 2017 hopen te 

publiceren. 

Markt 

De discussie over de Markt laaide weer op toen eind maart stukken in de 

pers verschenen dat bomen en auto’s zouden moeten wijken voor de 

toeristen. Wij besloten eens te informeren bij iemand die bij de aanplant van 

de platanen in 2001 betrokken was geweest. Grofweg zijn er een paar 

mogelijkheden om de bomen in toom te houden: vormsnoeien, bloksnoeien 

of kandelaberen, met elk een ander beeldkwaliteit en kostenplaatje. 

We geven naar de gemeente aan dat we geen voorstander zijn van het 

rooien van bomen. Ook besluiten we contact op te nemen met het Ancient 

Tree Forum in Engeland om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de 

monumentale paardenkastanje op de markt, die hol is, te behouden. 

In het najaar worden we benaderd om na te denken over het autovrij of 

autoluw maken van de Markt. Er zijn enkele bekende Wijkenaren die zich 

voor deze zaak willen inzetten. We besluiten deel te nemen aan de 

discussie, maar dit voorlopig nog niet onder de vlag van de vereniging te 

doen maar op persoonlijke titel. 
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Persoonlijke aansprakelijkheid 

Midden 2016 besluiten we om maar eens uit te zoeken hoe het zit met de persoonlijke aansprakelijkheid van 

ambtenaren als er iets mis gaat in de openbare ruimte. We kregen namelijk signalen dat na incidenten in 

Volendam, Enschede en Haaksbergen er wat terughoudend werd gewerkt en wat vaker het zekere voor het 

onzekere werd genomen. Nu is veiligheid altijd het allerbelangrijkst, maar dat moet uiteraard niet doorslaan 

in het 100% uitsluiten van ieder mogelijk risico, dan kan er helemaal niets meer. 

Het blijkt gelukkig dat de civielrechtelijke aansprakelijk van ambtenaren zeer beperkt is, en pas van 

toepassing indien er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige onzorgvuldigheid. Bij risicoafweging heeft 

een ambtenaar een grote mate van vrijheid, het geheel der belangen moet worden afgewogen volgens de 

toepasselijke regels van het vak en de gebruiken ter plaatse. Ambtenaren die dus gewoon goed hun werk 

doen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien er toch onverhoopt iets mis gaat. 

Snippergroen 

Eind 2015 hebben we tien plekken bezocht waar mogelijk in strijd met het koopcontract gebouwd is op 

snippergroen. Dit naar aanleiding van berichten van omwonenden dat stenen tuinhuizen werden neergezet 

op plekken die tot voor kort nog openbaar groen waren. Het kostte niet veel moeite om bij een steekproef 

een behoorlijk aantal situaties te vinden waar groen plaats had gemaakt voor verharding, stenen schuren en 

lelijke erfafscheidingen. 

Aangezien de gemeente de intentie had uitgesproken om de bestemmingen van het snippergroen aan te 

passen was er geen aanleiding om verdere actie te ondernemen. Wel hadden we, al in 2014, een notitie 

aangeboden aan de gemeente met daarin 5 aanbevelingen hoe om te gaan met de verkoop van 

snippergroen in de toekomst. 

Initiatieven van anderen 

De meeste projecten en initiatieven waar het Groenberaad bij betrokken is geweest komen uit de koker van 

verschillende overheden. De meeste van die projecten beslaan een langere periode, vaak ook langer dan 1 

jaar. 

Amerongerwetering 

Door de vroegtijdige uitval van oude bomen langs de Amerongerwetering ontstonden gaten in de bomenrij, 

wat mogelijk gevolgen kan hebben voor vleermuizen. Zij gebruiken de bomen om van en naar 

foerageergebieden te vliegen. In 2015 werden de eerste tellingen gedaan, waar we aan hebben meegedaan. 

De eerste tussentijdse rapportage in maart 2016 gaf aan dat er normale hoeveelheden vleermuizen gebruik 

maken van de onderzochte routes. In juli vindt vervolgens de laatste van vier veldbezoeken plaats. Het 

definitieve rapport is op dit moment nog niet gepubliceerd. 

Op 2 september organiseerden we een vleermuiswandeling met Harrie Pelgrim van IVN Vecht en 

Plassengebied. Hoewel het weer niet helemaal mee zat zagen en hoorden we toch een groot aantal 

vleermuizen rond het kasteel Duurstede. Er waren 13 deelnemers, waarvan 10 geen lid van de vereniging. 

Hoogtepunt was dat Harrie een levende vleermuis uit de opvang had meegenomen die we mochten 

bewonderen. 

Beerze 

Op verzoek van wethouder Marchal gaan we op 4 augustus kijken bij de wandelstrook achter Beerze 88-

124, waar door de verkoop van snippergroen een aantal tuinen vrij toegankelijk blijkt te zijn geworden vanaf 

de groenstrook. De gemeente heeft de strook losgemaakt en daarna is helaas een ondoordringbare 

woestenij ontstaan, die in de winter helemaal verdwijnt. Frappant is dat stukken groen links en rechts van de 

strook in regulier onderhoud worden meegenomen. 
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De bewoners willen dit stuk wel in onderhoud nemen, maar het schonen is een klus die boven hun macht 

uitgaat. We maken een verslag voor de gemeente en hopen dat er een goede oplossing voor de bewoners 

gevonden kan worden. 

Beatrixstraat 

In augustus ontvingen we bericht van de gemeente dat het niet goed gaat met de bomen in de Beatrixstraat. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat van de 14 in 2003 aangeplante 

bomen er al 6 zijn uitgevallen en dat de andere bomen er niet 

florissant bij staan. De reden blijkt de kwaliteit van de 

groeiplaats te zijn die slecht doorwortelbaar is en een slechte 

beluchting kent, ook zijn de wortels nauwelijks buiten het 

plantgat gegroeid. 

Omdat maatregelen als het inblazen van lucht of uitwisselen van 

de grond weinig kansrijk worden geacht wordt besloten om alle 

bomen te vervangen, de bewoners krijgen een stem in welke 

soort zal worden gekozen.  

Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid 

Begin 2016 verschijnt het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid. Mooie woorden in paragraaf 2.5 met fraaie 

doelstellingen als het realiseren van hoogwaardige natuurgebieden en het faciliteren van natuur- en 

milieueducatie op scholen. Wij koppelen daar meteen twee initiatieven aan: het ontwikkelen van idylles en 

een 50-dingen boekje voor scholieren. Op 5 april spreken we in bij een voorbespreking en ontvangen daarbij 

positieve reacties. 

Tijdens een vervolgafspraak blijkt al snel dat er niet veel vlees achter de ambities zit, vergezichten uit andere 

visies zijn 1-1 overgenomen en wat betreft educatie wordt teruggegrepen op een oud aanbod van de ODRU 

waarvan maar op zeer beperkte schaal gebruik wordt gemaakt. Geen nieuwe acties of budget maar op dit 

punt dus vooral oude wijn in een nieuwe zak. 

 Bosscherwaarden (Bosscherwaarden BV) 

Het sluimerende plan voor de Bosscherwaarden krijgt een vervolg, begin februari spreken we met 

tegenstanders van het plan om te horen hoe zij het gebied willen inrichten. Het eigendom van de grond 

verandert daarbij niet, evenmin als de inrichting en het gebruik. Het gedeelte natuur zal ongeveer 35 ha 

bedragen, de weidegrond voor droogvee, en er komen natuurlijke sloot- en akkerranden. Realisatie van het 

plan is op vrijwillige basis, financiering via subsidies. 

We bezoeken de bijeenkomsten van de klankbordgroep, die ook na lange tijd weer zijn begonnen, en doen 

een aantal suggesties voor het inrichtingsplan, We geven de initiatiefnemers op 5 juli de gelegenheid het 

inrichtingsplan te presenteren voor de leden van de vereniging. Op 21 juli gaan we met leden het gebied in 

en constateren nogmaals dat de natuurwaarden in vergelijking met andere uiterwaarden heel beperkt zijn. 

Een enkele zomergast van de rode lijst maakt nog geen natuur. 

Op 13 december spreken we bij de voorbespreking de hoop uit dat het mogelijk is om het plan van de 

initiatiefnemer op een verantwoorde manier uit te voeren. De discussie moet worden gevoerd op basis van 

feiten, de afweging zal uiteindelijk door de politiek moeten worden gemaakt. De raad gaat akkoord dat de 

initiatiefnemer zijn plannen verder uitwerkt, voor 1 juli 2017 gaat er een definitief besluit vallen.  

 

De Engk 

In augustus krijgen we een update over de plannen voor de Engk. In een aantal straten wordt, na 

archeologisch onderzoek, de riolering vervangen en de plannen voor een appartementencomplex met 5 
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woonlagen en eengezinswoningen op de plaats van de Driehoek zijn concreet, waardoor een aantal grote 

bomen zullen sneuvelen. Naast het E&E wordt een beweegtuin ingericht, waar de vereniging misschien wel 

een rol kan gaan spelen, we horen daar nog van. 

De flat op de hoek van de Gansfortstraat en de Hordenweg 

wordt gesloopt, hier komen waarschijnlijk eengezinswoningen 

voor terug, sociale woningbouw. Op de plek van de 

kringloopwinkel op de kruising van de Steenstraat en de 

Frankenweg komt een nieuwe flat. Omdat er veel bomen zijn 

verdwenen in de wijk worden die langs de Singel 

gecompenseerd, er wordt een kleine soort lindes geplant. 

 

Dorpsstraat 

De gemeente beluit om een groep bewoners aangevuld met 

een aantal organisaties samen te laten werken aan een plan voor de Dorpsstraat. Op 30 maart trappen we 

af, er zullen er nog 4 avonden volgen. Via een gestructureerd proces wordt gewerkt aan het overbruggen 

van verschillen in inzicht en toegewerkt naar een plan waar iedereen hopelijk achter kan staan. 

Tot grote verrassing van iedereen lukt dit, maar zodra het plan gereed is blijkt LTO toch niet akkoord te 

kunnen gaan. Zij blijven toch uit bij hun oorspronkelijke standpunt dat de Dorpsstraat breder moet door een 

stuk van de boomgaard af te halen. Even later zeggen ook de ondernemers van het industrieterrein dat ze 

toch niet tevreden zijn. Jammer dat men meent niet gehoord te zijn in het proces, terwijl er juist veel begrip 

en geduld was voor de mening van iedereen. 

Op 25 oktober spreken we in tijdens de voorbespreking en geven we aan tevreden te zijn met het 

eindresultaat. Er komen passeervakken, de weg wordt breder gemaakt aan de kant van de huizen, de 

voorrang wordt aangepast en er komen betere oversteekmogelijkheden. Ook zal het wegdek in een andere 

kleur worden uitgevoerd om de 30 km/u zone en het dorpse karakter te benadrukken. De gemeenteraad is 

unaniem tevreden met het plan. 

Lunenburgerwaard (O-gen) 

De plannen van O-gen voor natuurontwikkeling in de 

Lunenburgwaard gingen door in 2016. We zijn 

teleurgesteld in de gekozen laag-dynamische 

aanpak, die naar onze mening niet de volledige 

potentie van het gebied benut. Wij zijn 

voorstander van het verplaatsen van de gehele 

recreatiefunctie van de Gravenbol naar een plek 

dichter bij de stad. Ook zou het voor de 

beschermde vogels beter zijn als het onmogelijk 

wordt gemaakt dat honden ver de uiterwaard 

inlopen, maar nog liever zien we dit strand ook 

verplaatst. 

We bezoeken een informatiesessie over de Palmerswaard en gaan op 5 februari op excursie naar de 

Everdingerwaarden Dit gebied zou volgens het Utrechts Landschap een goed voorbeeld kunnen zijn hoe de 

Lunenburgerwaard er uit komt te zien. Op 6 juli lopen we met een groot aantal belangstellenden op initiatief 

van Rijkswaterstaat door de polder, tijdens dat gesprek wordt gemeld dat er ook een dassenburcht zit. 

Samen met de stichting Dassenwerkgroep Utrecht gaan we de situatie bekijken en bespreken we de 

gevolgen voor het inrichtingsplan. 
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Tegen het eind van het jaar blijkt dat er aanvullend grondonderzoek nodig is omdat wellicht niet alle 

natuurdoelen gehaald kunnen worden. Ook wordt duidelijk dat de komende dijkversterking wel eens 

gevolgen zou kunnen hebben door de planning van het project. Wordt in 2017 vervolgd. 

Hofplein 

In september ontvangen bewoners rond het Hofplein een bericht van de gemeente dat er maatregelen 

genomen worden om de overlast van overhangen takken op parkeerplaatsen aan te pakken. Daarbij wordt 

ook gevraagd om algemene opmerkingen over het groen door te geven. We gaan kijken en stellen vast dat 

de overlast inderdaad aanzienlijk is en moet worden aangepakt. Er wordt een strook struiken teruggesnoeid 

waardoor auto’s weer zonder problemen kunnen parkeren. We doen een suggestie voor een iets andere 

vraagstelling in toekomstige brieven aan bewoners. 

Omgevingsvergunningen 

We zien in 2016 in totaal 19 kapvergunningen voorbij komen, dat zijn er meer dan in 2015. Ook zien we 

lijsten van te kappen bomen op basis van de VTA inspecties en vanwege projecten. In het voorjaar gaat het 

dan om 174 en 22 bomen, in het najaar nog eens om 50 bomen. Dat zijn behoorlijke aantallen en dat stemt 

ons niet gelukkig. Waar mogelijk wordt wel een herplantplicht opgesteld, maar kleine jonge bomen zijn toch 

minder waardevol van grote oude. 

Op de Londiniumdreef waren er een paar zaken waar we vraagtekens bij hadden, maar omdat de bomen 

daar niet vergunningplichtig zijn was er niets aan te doen. Argumenten van zeer ernstige wortelopdruk en 

gevaarlijke situaties lijken ons wat overdreven, het kappen van een boom middenin een strook 

gemeentegrond was duidelijk een verkeerde beslissing, wat ook later door de gemeente is toegegeven.  

In het najaar maken we bezwaar tegen het kappen van twee perenbomen aan de Middelweg Oost. Uit de 

summiere informatie en argumentatie blijkt dat het zou gaan om overlast door vruchtval. Wij vragen ons af of 

de overlast zo ernstig is dat er mooie gezonde bomen moeten worden gekapt. In het vroege voorjaar van 

2017 blijkt uit het verweerschrift van de gemeente dat de situatie toch anders ligt en dat er gevaarlijke 

situaties ontstaan op het fietspad. Ook blijkt dat de bomen in 2012 al gekapt hadden moeten worden, maar 

door een communicatiefout is dat toen vergeten. We hebben daarop besloten het bezwaarschrift in te 

trekken. 

De communicatie van de gemeente is in de laatste maanden van het jaar behoorlijk verbeterd. Het is nu 

duidelijk waar de omgevingsvergunningen voor zijn en vaak staat er extra informatie bij. Ook is het prettig 

dat we de kaplijsten krijgen van bomen die niet vergunningplichtig zijn. Dat geeft een compleet beeld voor 

wat er met de bomen gebeurt. We hopen dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om al deze informatie plus 

de kapvergunningen met bijlagen via het internet te bekijken. 

Omgevingsvisie (Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede) 

Misschien wel het belangrijkste dossier van het jaar, de Omgevingsvisie bepaalt hoe het buitengebied 

ingericht gaat worden en welke initiatieven op welke plek mogelijk zijn. Na de ietwat uit de hand gelopen 

internetdiscussie besluiten we eind 2015 onze zorgen te delen met de politieke partijen. Wij maken ons 

zorgen voor het gebrek aan echte ambities voor natuur en landschap en dat het proces rond de initiatieven 

weer het bekende onderonsje zal worden tussen RO ambtenaren en de adviesbureaus van initiatiefnemers. 

De wethouder meent in een brief aan de raad dat het wel goed zal komen. 

In mei ontdekken we bij toeval een ambtelijk concept op de website van de gemeente. Tijdens een 

voorbespreking in het Revius horen we vervolgens dat het gaat over het versterken van de kwaliteiten van 

het buitengebied en dat er gesaldeerd gaat worden op de effecten van initiatieven. Op een bijeenkomst van 

gebiedscoöperatie O-gen op 27 mei ontmoeten we andere natuurorganisaties die ook grote zorgen hebben 

en we besluiten om informatie te delen. In juli spreken we met de betrokken ambtenaar en wethouders, ze 

delen onze zorgen niet. 
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Na de zomer nemen we deel aan de drie kracht-sessies op het gemeentehuis in Bunnik, het lijkt op trekken 

aan een dood paard. Op de derde avond worden de mogelijke rollen van maatschappelijke organisaties in 

een schema getoond, dat geeft even een beetje hoop dat er toch een integrale evenwichtige afweging wordt 

gemaakt bij de beoordeling. In de definitieve versie blijkt dit schema toch niet opgenomen te zijn. Na 

afstemming met de NMU, het LEU, het UL, de MWH en de SMZ besluiten we om zienswijzen in te dienen. 

Dit project zal in 2017 doorlopen. 

Stroomlijn (RWS) 

Kort na Nieuwjaar gaan we op bezoek bij de MilieuWerkgroep Buren die ook worstelt met de effecten van 

het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. De MWB wil inzetten op het behoud van een aantal 

beeldbepalende bosjes en struiken, de VNMW gaat voor het openhouden van natuurontwikkelingen in de 

toekomst. Door een rigide vegetatielegger zou het namelijk best zo kunnen zijn dat in de toekomst niets 

meer mogelijk is. De projecten Bosscherwaarden en Lunenburgerwaard anticiperen gelukkig al op 

Stroomlijn. We sturen een zienswijze in.  

 

Begin april blijkt dat de zienswijze geen effect heeft gehad, met 

de Waterwet in de hand haalt Rijkswaterstaat haar gelijk. Op 

de Gravenbol staat voor de begroeiing rond de recreatieplas 

aangegeven dat die deels verwijderd zal worden. In de tekst 

lezen we vervolgens dat er 90% wordt verwijderd, dat is een 

behoorlijke ingreep. Samen met het uitvoerende bureau BTL 

en beheerder WijkNogLeuker gaan we door het gebied en 

maken we afspraken welke begroeiing mag blijven staan. Het 

blijkt mogelijk een aantal wilgen en oude meidoorns te laten 

staan. Het rooien is aan het eind van de zomer klaar, het 

gebied is behoorlijk open geworden. Eerlijk is eerlijk, het resultaat valt alleszins mee. In 2017 zal het terrein 

nog worden opgeschoond en wordt het ingezaaid; we krijgen een seintje als dit gaat beginnen. 

Stroband 

Vlak voor kerst hoen we dat de gemeente overweegt om een grote plataan op de Stroband te kappen. De 

reden is overlast door schaduw en bladval voor twee woningen aan het plein, alle buren vragen de 

gemeente om na te denken over een oplossing. Half januari volgt overleg over de situatie. Het blijkt dat de 

boom een vorige kapronde van 15 jaar gelden heeft overleefd op verzoek van dezelfde bewoners die de 

boom nu willen verwijderen. Blijkbaar is de groeikracht van de boom onderschat, snoeien lijkt geen optie. 

De VNMW is van mening dat, hoewel het een erg forse boom is, het bomenbeleidsplan toch leidend moet 

zijn en dat er van het kappen van deze boom een precedentwerking uit zou kunnen gaan. De wethouder 

neemt kort daarop de beslissing dat de boom toch gekapt mag worden, in het midden van het plein zal een 

nieuwe boom geplant worden. Bang voor een precedent is hij niet. 

Zandweg 

Heel 2016 zijn we bezig geweest met de plannen voor de Zandweg. Een bewonersavond begin januari werd 

goed bezocht en er werden veel knelpunten en mogelijkheden voor verbetering opgehaald. Naast het 

projectteam denken ook de bewonerscommissie en de groengroep mee. Onder leiding van Jos van der 

Griend trappen we op 16 februari en besluiten we, ambitieus als we zijn, iedere drie weken te gaan 

vergaderen om de vaart erin te houden. 

Dit blijkt in de praktijk toch lastig vol te houden, maar gaandeweg het jaar ontstaat een plan voor de 

complete herinrichting van de weg met aanpassingen bij bushaltes, het snelheidsregime, de breedte van 

fiets- en voetpaden, slingers in de weg en een andere programmering van de verkeerslichten. Het 
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belangrijkste is echter dat we voorstellen om vanaf de kruising Frankenweg een zogenaamde shared space 

inrichting te maken. Jos Soons van WijkNogLeuker maakt een fantastische animatie hoe een en ander er uit 

gaat zien. Het is duidelijk dat dit geen plan is wat we binnen een jaar kunnen realiseren, maar we zijn 

benieuwd naar de reacties van de bewoners. Wordt in 2017 zeker vervolgd. 

Zuidwijk 

Bij de discussie over de provinciale PRS/PRV werd het plotseling duidelijk dat de gemeente woningbouw 

overweegt op de locatie Zuidwijk, een strook grond tussen de Middelweg Oost en het Amsterdam 

Rijnkanaal. De bewoners van de weg verzetten zich en de ondernemers op het industrieterrein zien ook 

meer in de optie de Geer III, omdat daarmee wellicht een betere ontsluiting voor de bedrijven kan worden 

gerealiseerd.  

Dit dossier geeft ons vervolgens inzicht in de gemeentelijke zienswijze op de PRS/PRV en daar worden we 

niet vrolijk van. Misschien begrijpelijk uit een RO perspectief, maar wij kijken anders aan tegen zo min 

mogelijk belemmeringen voor recreatie op de Gravenbol en het tornen aan de stiltegebieden en 

grondgebondenheid. Als klap op de vuurpijl werd ook nog gevraagd om een stuk van het Noorderwaardpark 

en het hele Kasteelpark onder de rode contour te brengen, een volkomen onnodige maatregel volgens ons. 

We bezoeken een drukke inloopavond op 30 augustus en spreken in op 6 september. Al snel blijkt dat de 

uitbreiding van de rode contour niet goed valt. Als we op 15 september de definitieve versie zien blijkt dat het 

oprekken van de rode contour gelukkig van tafel is, de andere gevraagde vrijheden blijven echter in het stuk 

staan. We gaan er van uit dat de provincie de meeste van die verzoeken zal afwijzen. 

 

 

 

 
 
De vereniging in beweging  
 
Naast alle beweging die er is als de flora- en 
vogelwerkgroep op excursie is en zeker als de 
werkgroep landschapsbeheer in actie komt, is de 
vereniging ook bij enkele wandelingen in beweging 
gekomen. 
 
 
 
 
 
 

de bosscherwaarden 

 
De vleermuiswandeling en de oriëntatiewandeling over de Bosscherwaarden komen in het verslag van het 
Groenberaad ter sprake. 
Daarnaast was er de winterwandeling begin januari over enkele Langbroekse landgoederen, waaronder 
Hindersteyn. 
Vanaf februari is er door bijna elke maand een etappe van het Utrechtpad gelopen. 
En eind november werd er door Wijk bij Duurstede gewandeld met als thema “Wat is natuur?”. 
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