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Voorwoord 
 
 
 

Beste leden, 
 
Als je niet weet waar je naar toe gaat komt je nergens uit. 
 
Zo af en toe is het nodig om even afstand te nemen van de problemen van alledag en te controleren 
of je nog wel op koers bent. Dat veronderstelt wel dat je weet waar je naar toe wilt, dat er zoiets is 
als een visie of een stip op de horizon. Ook die stip en visie moeten zo af en toe worden 
aangescherpt en soms verlegd, omdat de omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
 
In 2019 werd het pijnlijk duidelijk dat het nodig is andere keuzes te maken, omdat anders de 
problemen ons boven het hoofd groeien. We moeten aan de slag met het klimaat, met de stikstof, 
met onze energie, met de biodiversiteit maar ook met het tekort aan woonruimte, om er maar een 
paar te noemen. De commissie Remkes stelde daarbij fijntjes vast dat ‘niet alles meer kan’. Dat 
betekent terug naar de tekentafel en nadenken hoe we dan wel verder zouden kunnen. 
Kennisinstellingen nemen dan vaak het voortouw. Zo publiceerde de Wageningen Universiteit een 
rapport met de titel ‘Een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120’, met daarin een schets hoe 
economische ontwikkeling en een natuur-inclusieve samenleving hand in hand kunnen gaan. Daarbij 
laten ze voor een groot aantal gebieden en landschappen zien wat dat zou kunnen betekenen voor 
de inrichting. Uiteindelijk levert dat een futuristisch plaatje op voor de leefomgeving van onze achter-
achter kleinkinderen. Een aanrader om eens door te lezen. 
 
Iets dichter bij huis wordt gewerkt aan de Nationale, Provinciale en Gemeentelijke omgevingsvisies 
voor de middellange termijn, het jaar 2050 (vaktermen zijn Novi, Povi en Govi). Hierin worden 
belangrijke keuzes gemaakt waar we gaan wonen, werken, hoe we ons verplaatsen, ons voedsel 
verbouwen, onze energie opwekken en onze vrije tijd doorbrengen. Belangrijke keuzes, want ‘niet 
alles kan’. 
 
In de VNMW gaan we in 2020 nadenken over wat onze stip op de horizon kan zijn, wat we willen 
bereiken en hoe we dat gaan doen. Daarbij gaan we al onze leden betrekken. Maar ook hier geldt 
‘niet alles kan’. Als je verwachtingen wekt moet je die natuurlijk wel waar kunnen maken. Onze leden 
doen al heel veel, maar soms worden daarbij grenzen bereikt. 
 
Dit verslag staat weer vol met wat onze werkgroepen dit jaar hebben gedaan en bereikt, zoals ieder 
jaar weer een indrukwekkende hoeveelheid werk. Het bestuur is vooral blij dat een langgekoesterde 
wens eindelijk in vervulling is gegaan, het bieden van een structureel natuur-beleef aanbod voor 
kinderen en jongeren. Hiervoor zijn we eind 2019 een meerjarige samenwerking aangegaan met 
Natuurlijk heel leuk, de Kinderboerderij en de Wijkse Moestuin. We verwachten hier veel van. Voor 
de te plaatsen stip op onze eigen horizon hebben we alvast een stevig fundament neergezet: nieuwe 
statuten, een nieuw huishoudelijk reglement, duidelijke omgangsregels en een gedragscode. We zijn 
er klaar voor en hopen in 2020 de grens van 200 leden te doorbreken. 
 
Mijn persoonlijke stip op de horizon voor een mooiere en groenere omgeving is dat de otter 
terugkomt in de Kromme Rijn. Een utopie misschien, maar als je niet weet waar je naar toe gaat kom 
je nergens uit. Iedereen die daarbij wil helpen is van harte welkom, in een van de werkgroepen maar 
ook in het bestuur. 
 
Henny Olthof 
Voorzitter VNMW 
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Financieel jaarverslag ---  Anke Matthijs-Rijsenbilt  
 
 

 
 

 

Financieel jaarverslag 2019

Baten Lasten Baten Lasten

1000 Bestuur en organisatie

1100 Vergaderkosten 126,37€          200,00€        

1200 Bankkosten en rente 1,45€               119,37€          25,00€         150,00€        

1300 Internet 105,96€          50,00€          

1400 Print- en andere bureaukosten 31,39€           75,00€          

1500 Bedankjes en attenties 55,45€           50,00€          

2000

Contributies, donaties, subsidies, 

afdrachten

2100 Contributies en donaties 3.239,00€        3.000,00€     

2200 Gemeentelijke waarderingssubsidie 4.204,00€        4.200,00€     

2300 Steuntje in de rug RABO 200,00€           150,00€        

2400

Afdracht IVN (incl. teruggaaf voor landelijk 

betalende leden) 1.232,00€       1.250,00€     

3000 Onderkomen

3100 Huur Walplantsoen 765,60€          750,00€        

3200 Schoonmaak 250,00€        

4000 Lidmaatschappen

4100 Lidmaatschap O-gen 51,00€           50,00€          

5000 Promotie

5100 Deelname aan evenementen 35,00€           50,00€          

5200 Promotiemateriaal en middelen 328,29€          500,00€        

5300 Inkoop/verkoop materialen (VNMW winkel) 273,50€           400,00€          200,00€        150,00€        

6000 Werkgroepen

6100 Natuureducatie (incl. kindereducatie) 22,50€             86,45€           300,00€        100,00€        

6200 Flora -€                -€               100,00€        

6300 Groenberaad 6.050,00€        10.438,30€     250,00€        

6400 Heemtuin 4.115,00€        6.262,98€       200,00€        

6500 Landschapsbeheer 5.268,00€        4.996,83€       500,00€        2.000,00€     

6600 Opgeruimd Wijk 550,18€          2.000,00€     2.000,00€     

6700 Vogels 267,60€          200,00€        

7000 Algemeen

7100 Activiteiten 347,50€           183,25€          250,00€        250,00€        

7200 Overig 508,20€          50,00€          

7300 Jaarfeest 528,03€          500,00€        

7400 Reservering voor nieuwe initiatieven 1.000,00€     

Subtotaal 23.720,95€      27.072,25€     10.625,00€   10.175,00€   

Verschil (inkomsten/uitgaven) -3.351,30€     450,00€       

8000 Afschrijvingen

Afschrijving inventaris-restwaarden naar '0' 1.271,73€       800,00€        

Saldo (positief/negatief) -4.623,03€      -350,00€       

23.720,95€       23.720,95€     10.625,00€   10.625,00€   

Werkelijk Begroot
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Toelichting financieel overzicht 2019 
 
0. INLEIDING 
In dit verslag bevat het overzicht van de baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) van 2019, ter 
vergelijking met wat geraamd is in de begroting van 2019 en een balans. Het jaar is afgesloten met 
een groot negatief saldo van € 4623 terwijl in de begroting een negatief saldo was voorzien van 
slechts € 350. Dit komt hoofdzakelijk doordat eerder toegekend/toegezegd geld voor projecten in 2019 
voor een groot deel is teruggestort omdat een project geen doorgang kon vinden en voor andere 
projecten (deels) is verbruikt. Daarnaast werd een subsidie en een donatie voor 2019 pas in 2020 
gestort en werd een rekening voor werk in 2019 in 2020 verstuurd. Na verrekening hiervan waren we 
uitgekomen op een positief saldo van € 1300, dus zijn er voor het overige meer inkomsten en minder 
uitgaven geboekt dan begroot. Na aftrek van de hogere afschrijving dan geraamd wordt dat nog 
duidelijker: € 1772 positief. Per rubriek en bij ‘Balans en vermogen’ wordt hierna nog het e.e.a. in 
detail toegelicht. 
Leeswijzer: De nummering van de rubrieken loopt van 1000 t/m 8000 en corresponderen in de 
onderstaande toelichting met de nummers 1 t/m 8. 
 
 
1. BESTUUR EN ORGANISATIE 
In januari 2019 heeft de spaarrekening bij de doorzettende dalende rente over het jaar 2018 nog 
minder dan € 2 opgeleverd. De uitgaven op de posten ‘vergaderkosten’, ‘bankkosten’ en 
‘bureaukosten’ vielen lager uit dan begroot o.a. doordat er geen externe sprekers waren op de ALV’s 
in maart en oktober en er minder declaraties waren voor de bureaukosten. De post ‘internet’ had meer 
uitgaven dan begroot. Dit vanwege het aangegaan van een 3-jarig abonnement t.b.v. e-herkenning 
voor 3 personen en de hogere kosten dan geraamd voor de domeinnaam @vnmw.nl en de 
emailadressen van de provider van de oude vnmw-website (zie 5.). Vanaf augustus 2019 hoeven we 
niet meer voor OneDrive meer te betalen. 
 
2. CONTRIBUTIES, DONATIES EN AFDRACHTEN (+ LEDENAANTALLEN) 
Per 31 december stond het totale ledenaantal op 163. De groei van het aantal nieuwe leden is in 2019 
verder doorgegaan. Er hebben zich in de loop van het jaar 16 leden aangemeld, waarvan 5 landelijk 
betalende leden (betaling direct aan het IVN). Bovendien zijn 5 leden, die alleen lid van de vereniging 
waren alsnog lid van het IVN geworden. 1 lid had opgezegd voor 2019, 1 lid is in januari overleden en 
1 landelijk betalend lid is geroyeerd door het IVN. 
Van 154 leden hebben we contributie ontvangen (1 lid heeft niet betaald) en voor 117 leden hebben 
we afdracht betaald aan het IVN. Voor 8 landelijk betalende leden hebben we conform de afspraken 
de helft van hun contributie weer terugontvangen van het IVN. Van 4 donateurs en een aantal leden 
hebben we een extra donatie ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.  
Naast de waarderingssubsidie 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 daar zeer erkentelijk 
voor. Alles met al waren er meer inkomsten en wat minder uitgaven dan begroot. 
 
3. ONDERKOMEN 
In deze rubriek de kosten m.b.t. de verenigingsruimte aan het walplantsoen. De uitgaven vielen lager 
uit, omdat de factuur voor de schoonmaakkosten (€ 220) niet in december 2019 is ontvangen, maar 
pas in januari 2020. 

Balans per 31-12-2019 Debet Credit

Inventaris 5.688,47€        

Bank - betaalrekening 23.828,10€       

Bank - spaarrekening 61,65€             

Bijdrage gemeente aan opgeruimd Wijk 550,18€           

Donatie knotwerk 2019 100,00€           

Schoonmaakkosten walplantsoen 220,00€          

Bloemenweide 1.296,15€       

Eigen vermogen 28.712,25€     

30.228,40€       30.228,40€     
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4. ABONNEMENTEN EN LIDMAATSCHAPPEN 
Het lidmaatschap van de gebiedscoöperatie O-gen is gecontinueerd.  
 
5. PROMOTIE 
Ook in 2019 is t.b.v. de promotie van de vereniging geïnvesteerd in advertenties op facebook, in 
materialen voor de kraam van de VNMW op evenementen, luxe prints van het jaarverslag en voor een 
mooier logo op posters, infoborden en publicaties (post ‘promotiemateriaal en middelen’). 
Om dezelfde redenen hebben we de verkoop in de kraam van boeken en IVN-artikelen gecontinueerd 
(post ‘VNMW-winkel’). Ook is de gehele overgebleven voorraad IVN-artikelen voor € 300 afgekocht 
aan de IVN-afdeling Vecht en plassengebied en zijn er bouwpakketten voor nestkastjes aangeschaft. 
Doordat de verkoop van vooral de nestkastjes goed is verlopen stond daartegenover een winst van € 
274. 
De post ‘website’ is komen te vervallen. De vereniging heeft inmiddels een nieuwe website op de site 
van het IVN, waar niets voor betaald hoeft en te worden en heeft de oude website afgesloten. 
Besloten is de overgebleven domeinnaam @vnmw.nl met de daaraan gekoppelde e-mailadressen 
nog wel aan te houden. De kosten daarvan zijn ondergebracht bij de post ‘internet’ (zie 1). 
 
6. WERKGROEPEN 

• Natuureducatie: Er is in 2019 jaar geen moestuincursus gegeven en zijn daarvoor geen 
inkomsten en uitgaven gegenereerd. Activiteiten op de kinderboerderij zijn vanwege het 
besluit tot samenwerking met de organisatie ‘Natuurlijk heel leuk’ ondergebracht bij deze 
werkgroep. De enige activiteit die daarvoor was heeft met een verlies gedraaid van € 64. 
Afgesloten met een negatief resultaat t.o.v. de planning. 

• Flora: Geen inkomsten en uitgaven 

• Groenberaad: Hier staan zowel bij de baten als de lasten hoge bedragen, waarvan die van de 
lasten heel hoog zijn, terwijl de reguliere kosten nog geen € 5 bedroegen (€ 245 positief t.o.v. 
de planning). De rest betreft allemaal projecten, die onder de paraplu van deze werkgroep 
vallen. Ten eerste kon het nieuwe klompenpad naar Doorn niet gerealiseerd worden en is de 
al toegekende HDSR-subsidie van € 4000 teruggestort. Ten tweede is onze bankrekening 
gebruikt voor het realiseren van zitbanken op de markt van WbD. De subsidie van het 
ondernemersfonds dekte volledig de rekening van de leverancier. Ten derde heeft het project 
bloemenweide kosten gemaakt voor beheer en inventarisaties (€ 384). Hiervoor is eerder 
toegekend geld van het LEU verbruikt. 

• Heemtuin: De revitalisering van de heemtuin is in 2019 gerealiseerd. Er is grondwerk verricht 
door de gemeente en de tuin is herbeplant, ingezaaid en er zijn informatie borden geplaatst, 
met o.a. QR-codes naar info op de website. Hiervoor zijn door diverse instanties subsidies 
verstrekt (LEU, KIEM) maar die hebben de kosten niet helemaal kunnen dekken. Bovendien 
moest er een waterpomp aangeschaft worden om de tuin te kunnen besproeien tegen de hitte 
en droogte in de zomer. Hierdoor is een negatief resultaat te zien van € 1350 t.o.v. de 
begroting. Daarin is niet het grote bord bij de ingang meegenomen dat al in 2018 was 
geplaatst en in 2019 betaald door de vereniging van toegezegd geld uit de winst van 2018 (zie 
‘gelabeld geld’ in het jaarverslag van 2018). 

• Landschapsbeheer: In 2019 is het hele arsenaal aan zagen en snoei- en takkenscharen 
vervangen. Hiervoor is een subsidie aangevraagd bij KIEM. Deze is toegekend en was geheel 
dekkend voor de onkosten. Aangezien er hierdoor minder uitgaven waren dan begroot voor 
het onderhoud van gereedschap en middelen en de donaties voor het knotten de planning 
overtroffen bleef er t.o.v. de begroting een positief resultaat over van € 1771. Daarin is een 
donatie voor werk in 2019, maar betaald in 2020 niet meegenomen. 

• Opgeruimd wijk: De kosten voor de activiteiten worden gefinancierd door de gemeente en 
lopen via de rekening van de vereniging. De financiering van de gemeente dekt volledig de 
kosten voor administratie en de catering voor de vrijwilligers tijdens de opruimochtenden, 
maar omdat deze pas in 2020 is uitgekeerd is er in 2019 een verlies van € 550. 

• Vogels: Er zijn kosten gedeclareerd voor het ringen van jonge ooievaars en er is ook een 
statief voor een kijker aangeschaft. Daardoor is er een licht negatief resultaat t.o.v. de 
planning. 

 
7. ALGEMEEN 
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• Onder de post ‘activiteiten’ de uitgaven en inkomsten van de film ‘het Wad’ en uitgaven voor 
hesjes voor de paddengroep. De film is met een winst afgesloten van € 200 wat leidt tot een 
positief resultaat t.o.v. de begroting. 

• Onder de post ‘overig’ de uitgaven voor de bordjes, die in 2018 geplaatst zijn bij de 
jubileumbomen, en in 2019 pas betaald. In 2018 was daar gereserveerd geld voor (zie 
‘gelabeld geld’ in het jaarverslag van 2018). Er waren geen verdere uitgaven, dus is er niets 
van het geplande budget van € 50 op de begroting verbruikt. 

• In 2019 is er voor de tweede keer een jaarfeest gehouden voor alle leden van de vereniging. 
Het was mede dankzij het mooie weer en de goede organisatie een groot succes. De kosten 
zijn vrijwel gelijk aan het toegekende budget. 

• Voor de post ‘reservering voor nieuwe initiatieven’ kan de revitalisering van de heemtuin als 
zo’n nieuw initiatief gezien worden en is het verlies van € 1350 bij de post heemtuin daardoor 
grotendeels gedekt. 

 
8. AFSCHRIJVINGEN 
Ook in 2019 staan de afschrijvingen van de inventaris bij de lasten en niet in de balans. In 2018 heeft 
het bestuur besloten om geen restwaarden meer te hanteren, maar alles af te schrijven naar ‘0’. In de 
begroting van 2019 was daar al rekening mee gehouden met een groter bedrag. Dat de afschrijvingen 
nog hoger zijn uitgevallen (€ 472) is vanwege de aankoop begin oktober van nieuw gereedschap* bij 
voornamelijk de werkgroep landschapsbeheer, maar ook bij de werkgroepen heemtuin (waterpomp) 
en vogels (statief). 
 
BALANS EN VERMOGEN  
De balans geeft de status weer van het vermogen bij de vereniging op d.d. 31-12-2019. Aan de 
debetzijde de banksaldi, de waarde van de inventaris (o.a. instrumenten en gereedschappen) en wat 
we nog moeten ontvangen aan gemeentesubsidie voor opgeruimd Wijk en een donatie voor werk door 
landschapsbeheer. Aan de creditzijde wat nog uitgegeven gaat worden aan het project bloemenweide, 
de schoonmaakkosten voor het Walplantsoen en het resterende eigen vermogen. De gesubsidieerde 
vervanging van gereedschappen voor landschapsbeheer en de nettowinst na aftrek van het 
‘gelabelde’ geld heeft voornamelijk geleid tot een stijging van het eigen vermogen van € 21993 in 
2018 naar € 28712 in 2019. 
 
* Voor de afschrijving is het aankoopbedrag van het gereedschap zonder de 10% korting opgenomen. 
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Werkgroep Flora --- door Linda Horst  

 
Inventarisaties en excursies in 2019 
Vikinghof 
Al vroeg in het jaar, 10 april , zijn we het terrein van Vikinghof gaan bezoeken.  Samen met Maarten 
den Hartigh, ecoloog en terreinbeheerder van het Utrechts Landschap en de onderhoudsgroep van 
Frans Hoving. Het was geen flora inventarisatie, we deelden vooral onze kennis en ervaringen over 
het gebied. Een aanleiding was dat een deel van de oude oorspronkelijke rivierbedding van de 
Kromme Rijn op Vikinghof was vrijgemaakt grondwerkzaamheden door UL. Er was weinig schade aan 
de grote groep rietorchissen, waar wij voor vreesden. De stenige arme bodem van de bedding moest 
worden vrijgemaakt en geeft weer nieuwe kansen voor een bijzonder ecosysteem . Er is afgesproken 
dat we in de toekomst onze inventarisaties van het gebied bilateraal zullen delen met het Utrechts 
Landschap. 
 
 Romeinenbaan 

 
 
Er is een gefaseerd maaibeleid uitgevoerd. Op ons verzoek is er vorig jaar een derde deel, een groot 
vlak, een maaibeurt overgeslagen. Dat deel heeft de winter dus mogen blijven staan. In mei ziet het 
niet gemaaide deel er dus ouder en vergeeld uit. Zowaar in dit deel springen er ineens sprinkhanen 
rond, zouden de insecten echt geprofiteerd hebben?   Hetzelfde maairegiem is herhaald in 2019 met 
het volgende vlak, ook een derde deel. De Romeinenbaan is tweemaal door alle floraleden 
geïnventariseerd. Het deel vanaf rotonde bij fruithuisje tot het busstation is zeer bloemrijk: veel 
rolklaver, ringelwikke, veldlathyrus, pastinaak, peen, glad walstro, knoopkruid, brunel, gele 
morgenster, heelblaadjes, cichorei, sint janskruid, het zoemt er van de bijen. Er staan maar liefst 23 
soorten met een hoge natuurwaarde, zoals bevernel, kamgras, wilde marjolein. Een voorzichtig 
positief resultaat: We hebben 20 soorten meer gezien dan in 2018, maar liefst 75 soorten. Enkele 
soorten hebben we ook gemist: de klavervreter, ratelaar en aardaker.   
Vermeld moet ook worden grote vlakken aardaker op een overhoekje richting Dunopad/Botersloot en 
langs Kortland staan de Bijenorchissen. 



 
Jaarverslag 2019 VNM, IVN-afd. Wijk bij Duurstede  pagina 8 van 35 

 

 
 
 
De Geerweg   
De Geer is zeer goed in kaart gebracht, al meerdere jaren. De soorten bloemen zijn er talrijk.  Deze 
groene zone langs de stad heeft een grote diversiteit aan soorten. De meest bijzondere flora is te 
vinden in de oeverzone van de Geer. 
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ZEER veel Orchideeën van het Rietorchis-complex hebben op compacte plekken zich veelvuldig 
gevestigd. Een verheugende ontwikkeling. Riet orchis of brede/gevlekte orchis, altijd een twistpunt. 
Ook zijn zes keverorchissen gevonden, twee meter van de oever. Enkele moeraswespenorchissen dit 
keer, ook kleverige ogentroost gevonden en verder echte koekoeksbloem, kamgras, moeraswederik 
en veel heelblaadjes. De oeverzone wordt tot enkele meters van de kant sporadisch gemaaid. We 
hebben de gemeente gevraagd ook de rest van deze brede bermen ecologisch te beheren.  Dat is 
helaas niet gelukt.  
Het droge deel, langs de Geerweg, een brede strook tussen voetpad en Pompejus, is vanuit het 
visuele aspect het interessant, zeker voor de bewoners van de wijk “De Geer”. Het is een lust voor het 
oog in zo’n relatief brede zone zo veel kleur te zien. 
Gespot zijn 68 soorten, waarvan 18 met een natuurwaarde 3 of hoger.  Er waren vorige jaren meer 
gevoelige soorten, namelijk 28 in 2017. Dit kan een achteruitgang betekenen of toeval in de 
waarneming. 
Verder was een bijzondere ergernis in het najaar dat er te veel en diep was gemaaid langs de 
oeverzone,  diepe sporen van te zware machines hebben de grond ingedrukt en de grondkwaliteit flink 
aangetast. 
 

 
 
De Westbroekse zodden 
Op een regenachtige dag in augustus hadden we een wandeling langs het Bert Bospad nabij 
Tienhoven door de Westbroekse zodden. Daar zagen wij de verschillende verlandingsstadia in de 
uitgegraven petgaten in het veenweidegebied van westelijk Nederland. Je ziet hier open water, 
drijftillen, trilvenen en moerasbos met een grote verscheidenheid aan moerasplanten. 
Het wordt nu beheerd door Natuurmonumenten. Deze polder is onderdeel van de Oostelijke 
Vechtplassen: een uniek natuurgebied dat onderdeel is van Natura 2000 
We lopen langs een brede sloot, over de gehele lengte van de sloot liggen aan de overkant steeds 
mooie drijftillen die aan één kant aan de oever vastzitten; vanaf het open water zien we 
Moeraswederik, Waterpest, Slangenwortel, Grote boterbloem, Moerasvaren, Watermunt, vervolgens 
Gele lis, Waterzuring, Grote watereppe en natuurlijk Zwarte els en Grauwe wilg. 
 
Lekdijk west 
Het mooiste stukje Lekdijk ligt tegenover het gat van Wijk, een oud wiel. De HDSR ziet dit ook als 
voorbeeld van een dijkvegetatie die zeer bloemrijk en oorspronkelijk is . Een glanshaverhooiland, met 
alle kenmerkende soorten die hieronder worden genoemd. We hebben daar naast algemener soorten 
17 bijzondere en kenmerkende soorten aangetroffen en dat was alleen nog maar in mei. Helaas kon 
er geen tweede opname uitgevoerd worden.  Soorten van de glanshaver-associatie: hoge abundantie 
van glanshaver, eventueel met andere grassen zoals goudhaver, kropaar, timotheegras, grote 
vossenstaart, zachte haver én tenminste twee andere kenmerkende soorten: margriet, gele 
morgenster, knolboterbloem, knoopkruid, karwijvarkenskervel, wilde peen, hopklaver, gewone 
rolklaver, geel walstro of aardaker. Ze staan er allemaal! Ook groepen grasklokjes en kleine 
pimpernel. De dijk wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.  

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/beschermde-gebieden/natura-2000-gebieden-0/
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Nevengeul 
Een schitterende dag met veel waarnemingen. De nevengeul ontwikkelt zich goed ondanks betreding 
door mensen en helaas ook honden.    
115 soorten, 20 met een hoge natuurwaarde en vele andere die we niet vaak zien. Prachtige IJle 
zegge, Zwart tandzaad, Beekpunge en die enorme Waterzuring! Orchideeën uit het Rietorchis-
complex, Wilde marjolein , Knoopkruid en Heen. 
Aan het einde van de excursie liepen wij tegen een kleine gele composiet aan die we niet direct op 
naam konden brengen. Klaas schrijft: 
“Ik had wat foto’s gemaakt en een stengeltje met een uitgebloeid bloemhoofdje meegenomen om thuis 
te determineren. 
Ik kwam er al gauw achter dat het een Leeuwentand was. Er zijn in ons land echter 3 soorten van dat 
geslacht: vertakte, kleine en ruige leeuwentand. 
De eerste valt af want niet vertakt. 
De laatste 2 zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Er is echter 1 kenmerk dat ze onomstotelijk van 
elkaar scheidt: Kleine leeuwentand heeft het verschijnsel van heterocarpie, d.w.z. dat de zaadjes aan 
de buitenkant van het bloemhoofdje i.p.v. een pluimpje een soort kroontje, de binnenste hebben een 
echt geveerd pluimpje (het parapluutje). Als extra onderscheidend kenmerk hebben de 
bloemdekblaadjes een dun zwart randje. Het zijn kenmerken die moeilijk in het veld kunnen worden 
waargenomen; je hebt er een sterke loep voor nodig. Thuis heb ik een microscoop en kan die 
kenmerken goed zien. 
De gevonden soort is dus Kleine leeuwentand. Echt een leuke en niet al te algemene soort. Hij wordt 
vaak over het hoofd gezien of als Ruige leeuwentand neergezet. 
Ik heb dit allemaal een beetje royaal beschreven omdat ik het leuk vind om het aan jullie uit te leggen. 
Rozet met haren, onvertakte stengel kaal, aan het einde 1 bloemhoofdje. 
Totaal 115 soorten!! Best veel. 
 
 

Activiteiten voor verbeteringen bermbeheer en maaibeleid in de Gemeente Wijk bij 
Duurstede  
In de ambities van het Groenstructuurplan lezen we dat in brede bermen het maaibeheer verfijnd zal 
worden en waar mogelijk een ecologisch groenbeheer. Het plan wil waar dat mogelijk is op een 
andere wijze maaien en afvoeren i.p.v. afzuigen. Kleine verbeteringen hadden we in 2018 
afgesproken voor zover mogelijk in de contractafspraken met de uitvoerder Florijn.  Omdat het 
contract einde 2019 af zou lopen, hadden we onze verwachtingen dit jaar hoger gesteld voor de 
inhoud van de nieuwe aanbesteding.  Helaas is dat niet in goede aarde gevallen, het maaicontract is 
verlengd voor twee jaar.  Oude afspraken blijken geen formele geldigheidswaarde te hebben en onze 
wensen worden voor een klein deel vervuld, indien mogelijk in de uitvoering.  
Een mediamoment is het publiekelijk aan de kaak stellen van het wanbeheer langs de oeverzone van 
de Geer geweest. Aldaar en langs andere bermen is er onzorgvuldig gemaaid om het zachtjes uit te 
drukken.  Na 4 jaar maaicontract, wordt er nog steeds met maai-zuigmachine gewerkt, te laag bij de 
grond en met diepe rijsporen. Er is wel reactie op geweest, maar men zag geen reden deze werkwijze 
bij Florijn te herzien of te herstellen. Gedane zaken nemen geen keer, hopelijk is het toch een 
leermoment. De werkgroep blijft in contact met gemeentelijke afdeling Groenbeheer. We delen de 
noodzakelijke informatie en overleggen indien dat gevraagd wordt. De werkgroep flora zal de rijkere 
bermen, gelegen in de groene zonering om de stad, blijven volgen met inventarisaties. Het streven is 
om diversiteit te behouden voor flora en insecten, ook bodemleven. De aanpassingen van 
groenbeheer laten op zich wachten tot 2022. Toezicht en meer eisen stellen aan de uitvoerder met het 
oog op ecologisch beheer is meer dan ooit nodig. 
Interessante ontwikkeling in de landelijke aandacht voor meer biodiversiteit is om hogere kwaliteiten 
eisen te stellen aan de groenuitvoerders.  Kleurkeur is het keurmerk dat staat voor ecologisch beheer 
van bermen en groenstroken. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder insecten. 
Opdrachtgevers zoals gemeenten kunnen in de gunningscriteria van hun bestekken opnemen dat 
Kleurkeur-deelnemers hoger scoren.  
Gelukkig is er bij de Romeinenbaan gemaaid volgens 30 % beginsel, dat deel blijft overstaan. Er 
gebeurt ook wel eens wat goeds. Enkele mogelijke maai verbeteringen langs de Geer liggen ook in 
het verschiet. Wij monitoren de ontwikkelingen, doet u ook mee? Stuur uw waarnemingen naar de 
VNMW.   
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Werkgroep Groenberaad--- door Henny Olthof    

Opkomen voor het belang van groen, landschap, natuur en milieu. Dat is wat het Groenberaad wil 

doen samen met overheden en andere organisaties die hierin een rol spelen. In dit verslag is te lezen 

met welke zaken we ons in 2019 hebben beziggehouden. Dit verslag wordt integraal opgenomen in 

het jaarverslag 2019 van de VNMW, aangezien het Groenberaad een werkgroep is van de Vereniging 

Natuur en Milieu, IVN afdeling Wijk bij Duurstede. 

We hebben nog steeds zorgen over de Gravenbol, de gemeente wil een uitbreiding van 

recreatiefuncties waarvan wij menen dat die moeilijk te verenigen zijn met de Natura 2000-doelen van 

het gebied. De gemeente geeft daarbij toe geen ervaring te hebben met het beheer van 

natuurterreinen. Ook zijn er zorgen over de opwaardering van het Stefanusterrein tot een volwaardig 

industrieterrein. Na uitgebreid onderzoek trekken we de conclusie dat de biovergister geen goed idee 

is. 

Positiever zijn we over het beleidskader, de kansenkaart en de procedure voor zonnevelden. Dat die 

velden nodig zijn is onomstreden, wij slagen er in om een aantal belangrijke elementen voor 

landschap en biodiversiteit in te brengen. Ook hebben we goed contact met twee initiatiefnemers en 

slagen we erin om aanpassingen in het ontwerp aan te brengen. 

Het regulier overleg met de wethouder heeft in 2019 door omstandigheden niet plaatsgevonden. Wel 

waren er voor het eerst overleggen met ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke Ordening. 

Gemeentelijke plannen beginnen vaak op deze afdeling, het is goed om daar in een vroeg stadium al 

kennis van te nemen en daarover mee te denken. 

Organisatie 

Het Groenberaad heeft in 2019 11 keer vergaderd op de gebruikelijke tweede woensdag van de 

maand. Maurits van Jaarsveld heeft in mei 2019 afscheid genomen, Sander van der Grind is in juli 

2019 toegetreden. 

Voor het eerst doen we een schatting van het totaal aantal uren dat we hebben besteed aan lezen, 

luisteren, overleggen, discussiëren, evalueren en het schrijven van rapporten en zienswijzen. Een 

voorzichtige schatting is dat dit tussen de 1.500 en 2.000 uur is, een forse investering dus. Daarom is 

het mooi dat er af en toe succes wordt geboekt. 

Het Groenberaad bestaat uit Sonja Fris, Sander van der Grind, Linda Horst, Evert van Leeuwen, 

Henny Olthof, Bonne van der Veen en Frans Vera; geen van de leden is politiek actief. 

Initiatieven, projecten en dossiers 

Hieronder een opsomming van de projecten waarop het Groenberaad actief is geweest. De 

tijdsinspanning varieert enorm, van een enkel gesprek tot honderden mensuren werk voor de grote 

dossiers. 

Beheerkwaliteitsplan (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

In het voorjaar wordt gewerkt aan het beheerkwaliteitsplan, dit komt in de voorbespreking op 7 mei. In 

het plan staat welk ambitieniveau de gemeente heeft voor de uitstraling van de openbare ruimte. Het 

groen wordt op een B niveau onderhouden, dat is een voldoende kwaliteit. Hierbij kan het zijn dat er af 

en toe onkruid en zwerfvuil voorkomen. De veiligheid en biodiversiteit worden niet via het 

beeldkwaliteitsplan geregeld. In september wordt het plan voor de periode 2020-2025 vastgesteld 

door de raad. Vooral op het gebied van het snoeiwerk moet er nog wat worden verbeterd omdat de 

beoordeling aangeeft dat dit momenteel nog niet op het juiste onderhoudsniveau is. 
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Beleidskaders zonnevelden (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

De gemeente heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn, in deze raadsperiode moet 16% van 

de energie duurzaam worden opgewekt. De gemeente heeft uitgerekend dat dit kan als er 60 ha 

zonnevelden worden aangelegd. Nu het pilotproject in Cothen van Sunvest op de rails staat is het tijd 

voor een beleidskader en scorekaart voor de andere initiatieven. Om te bepalen wat de voorwaarden 

zijn waaronder zonnevelden kunnen worden aangelegd en waar dit zou kunnen wordt een 

burgerpanel ingeschakeld. 

Voor de VNMW is het belangrijk dat Natura 2000-gebieden, NNN en de Groene Contour worden 

ontzien. Waar mogelijk moeten kansen voor het vergroten van de biodiversiteit worden gegrepen, dit 

moet een volwaardig element zijn bij de afweging. Na de publicatie van het advies van het 

burgerpanel sturen we in juli een brief naar de raadsfracties, ook spreken we in bij de voorbespreking. 

We vragen nogmaals aandacht voor het ontzien van de natuurgebieden en voor de Checklist 

Natuurbelangen. In september overleggen we met de gemeente en worden enkele onduidelijkheden 

op de kansenkaart en in het beleidskader opgelost. 

In november spreken we nogmaals in, dit keer over het scoreformulier voor initiatieven: wij pleiten voor 

het opnemen van de gedragscode van branchevereniging Holland Solar in de procedure. Dit wordt in 

december door de gemeenteraad unaniem overgenomen. We hebben hiermee het maximale bereikt, 

volledig uitsluiten van NNN-gebieden en de Groene Contour wilde de gemeente niet, daar zal het nee-

tenzij principe uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) het werk moeten doen. De kansen op 

zonnevelden in die gebieden is overigens zeer klein omdat het verloren gegane oppervlak 

gecompenseerd zal moeten worden. We houden uiteraard een vinger aan de pols bij alle initiatieven 

die worden ingediend. 

Bermenbeheer (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

Ecologisch waardevolle bermen bieden een meerwaarde voor de biodiversiteit. Waar die steeds meer 

onder druk staat in het buitengebied is het belangrijk dat we die in de bebouwde kernen behouden en 

versterken. De werkgroep Flora van de VNMW voert op meerdere plekken in de gemeente 

inventarisaties uit. 

Het beheer van de bermen blijft een lastig en gevoelig onderwerp. In februari is er eerste overleg met 

de gemeente, daarbij worden kansrijke bermen besproken en hoe die het beste zouden kunnen 

worden beheerd. In mei volgt een tweede overleg, waarbij we op dat moment nog menen dat het 

maaibestek eind 2019 afloopt. De gemeente wil, mede naar aanleiding van het Groenstructuurplan, 

meer onderzoek en inventarisaties doen. Een en ander houdt in dat aanpassingen in het huidige 

beleid moeilijk zijn. Dit is een teleurstelling, met name de kansrijke bermen willen we graag optimaal 

beschermen. We ontvangen meerdere mailtjes van verontruste bewoners over het bermenbeheer. 
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Op 4 juni organiseren 4 politieke partijen een avond over biodiversiteit. De avond is bedoeld voor 

bewoners die in de eigen tuin aan de slag willen of samen met anderen de buurt willen aanpakken. De 

VNMW wordt gevraagd mee te denken en levert informatie over vogels (zwaluwen) en insecten, ook 

worden nestkastjes getoond. De avond is een groot succes, er komen 70 mensen op af. 

Tegen de zomer wordt duidelijk dat het huidige maaibestek (min of meer automatisch) doorloopt tot 1 

januari 2022. Ook wil de gemeente een plan maken voor de biodiversiteit. In de politiek worden 

vragen gesteld. Een gesprek over wat er nog zou kunnen binnen het huidige bestek laat op zich 

wachten. In september worden een aantal bermen gemaaid die volgens de werkgroep Flora op een 

andere manier beheerd hadden moeten worden. De teleurstelling hierover is zo groot dat de pers 

wordt opgezocht en op een openbare bijeenkomst wordt het maaibeheer van de gemeente ter 

discussie gesteld. De wethouder zegt daarop een geplande bedankbijeenkomst voor leden van de 

VNMW, die hadden meegeholpen met het tellen van zwaluwen en vleermuizen,  af. 

De patstelling duurt tot begin december, wanneer er weer een gesprek is waarin verwachtingen over 

en weer worden benoemd en pijnpunten uitgewisseld. De gemeente gaat vol inzetten op het 

uitvoeringsplan bij het Groenstructuurplan en in 2020 verder met de inventarisaties. In 2021 wordt dan 

begonnen met het nieuwe bestek, wij zullen daarbij worden betrokken. In de tussentijd wordt 

geprobeerd om de situatie niet te laten verslechteren. Wij mogen een aantal plaatsen noemen waar 

het beleid alvast aangepast kan worden, de gemeente gaat dan vervolgens bekijken of dit nog in te 

passen is in het oude bestek. 

Biovergister (Groene Energie Kromme Rijn en Heuvelrug) 

Dit dossier heeft veruit de meeste tijd gevraagd, het hele jaar zijn we hiermee bezig geweest. In 

november 2018 hadden we de door de initiatiefnemer toegeworpen handschoen opgepakt om 

verbeteringen in de installatie aan te dragen. We besluiten dat te gaan doen door het opstellen van 

een rapport waarin beschreven wordt wat er de biovergister ingaat en er vervolgens weer uitkomt. 

Daarbij baseren we ons op publieke informatie van de initiatiefnemer en de afgegeven vergunningen. 

We hebben tweemaal overleg met het waterschap, spreken met een aantal omwonenden en 

bezoeken in oktober een informatieavond in dorpshuis De Toekomst in Langbroek. Op die 

bijeenkomst horen we dat de realisatie nog twee jaar op zich zal laten wachten en dat alle 

vergunningen en procedures nog een keer worden nagelopen. We worden benaderd door mensen die 

juridische stappen overwegen en hebben daarna contact met de provincie (RUD) en gespecialiseerde 

juristen. De provincie meent, ook na de uitspraak van de RvS over de PAS, dat verleende 

vergunningen definitief zijn en niet meer kunnen worden ingetrokken, anderen bestrijden dat. 

Op 28 november is versie 1.0 van ons rapport af, we sturen het meteen naar de initiatiefnemers zodat 

zij kunnen reageren. Onze conclusie is dat de installatie niet duurzaam is en dat er gevolgen zijn voor 

het milieu. We zijn al met al geen voorstander van het project, dat in feite op een industrieterrein 

thuishoort. We doen in totaal 13 voorstellen voor verbetering. 

Als een reactie van de initiatiefnemers uitblijft gaan we vanaf 20 december het rapport gefaseerd 

breder verspreiden. We ontvangen veel positieve reacties, maar ook twee negatieve. Ook verschijnen 

er stukken in de pers en de politiek reageert ook. Alle reacties verwerken we in nieuwe versies van het 

rapport, die we telkens op de Groenberaad pagina van de VNMW website publiceren. Op dit moment 

staat versie 1.3 online. 

Eind 2019 verschijnen er stukken in de pers dat de bouw van de vergister begonnen zou zijn. Behalve 

de aanleg van een toegangsweg en wat egalisatiewerkzaamheden gebeurt er echter niet veel, de 

toegangsweg wordt al snel weer afgesloten met een groot hek met een forse steen erachter. Wij 

vermoeden dat deze voorbereidende werkzaamheden vooral zijn uitgevoerd om de 

waterwetvergunning van het waterschap niet te laten verlopen op 30 mei 2020. 
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Bosscherwaarden (RijnDelta Beheer BV) 

Ook dit project loopt in 2019 door. Eind 2018 waren we in afwachting van de publicatie van de MER, 

deze verschijnt in februari 2019. Wij sturen een zienswijze naar het bevoegd gezag, de provincie. We 

zijn ontevreden over de beoordeling van de effecten gedurende de werkzaamheden, ook worden er 

verouderde ecologische rapporten gebruikt. Het vreemde is dat we in heel 2019 geen antwoord van 

de provincie krijgen op de zienswijze. 

In februari wordt ook weer eens een vergadering van de klankbordgroep gehouden, vooral met 

informatie over de MER. In maart houdt de initiatiefnemer een informatieavond in het Revius. In april 

bezoeken we met een aantal mensen het project Over de Maas in Dreumel. We gaan aan boord van 

een grote installatie voor het opzuigen en klasseren en volgen het hele proces van zandwinning.  

De MER commissie oordeelt in mei dat de MER onvoldoende is en moet worden aangepast, ook op 

aspecten die door ons zijn aangedragen De MER moet worden aangevuld met extra informatie. In de 

zomer brengt de RekenKamerCommissie een rapport uit waarin vooral wordt ingegaan op de rol en 

verantwoordelijkheid van de gemeente, de steeds strenger wordende wet- en regelgeving rond het 

verondiepen van plassen, de beschikbaarheid van voldoende slib van goede kwaliteit en de 

maatschappelijke compensatie. In de politiek worden een aantal vergaderingen aan dit project 

besteed en in oktober komt de initiatiefnemer met een rapport over de maatschappelijke meerwaarde. 

Aan het einde van het jaar wordt in de gemeenteraad gesproken over moties om het project te 

stoppen, maar deze worden door het college ontraden; wellicht zijn er mogelijk toch financiële of 

juridische consequenties. We zijn benieuwd of er in 2020 eindelijk duidelijkheid komt over het al dan 

niet doorgaan van dit project en de bijbehorende maatschappelijke compensatie. 

Buurtschouw (Gemeente Wijk bij Duurstede, Groenberaad) 

In augustus horen we dat de gemeente een idee van de VNMW uit 2018 wil oppakken, de 

buurtschouw. Bij een buurtschouw wordt een wijk of kern bezocht en samen met bewoners gekeken 

hoe de openbare ruimte zou kunnen worden verbeterd. Het gaat daarbij om kleine wensen, vragen of 

ergernissen zoals losliggende tegels, parkeren op de stoep of overhangend groen. De gemeente heeft 

een budget van € 50.000, dit wordt nu gebruikt voor de organisatie en uitvoering van de schouw. In 

2020 kunnen we aan de slag. 

Energie 

We moeten meer duurzame energie gaan opwekken om de leefomgeving te sparen. We krijgen te 

maken met een klimaatverandering die ook weer zijn effecten heeft. Daarnaast staan de biodiversiteit 

en onze natuurgebieden steeds verder onder druk, zoals ook blijkt uit het Living Planet Report 

Nederland van het Wereld Natuur Fonds. Op allerlei fronten wordt nagedacht over mogelijke 

oplossingen en initiatieven. Elders in dit jaarverslag bespreken we al de zonnevelden en de 

biovergister, maar er gebeurt nog veel meer. 

In de kern Wijk bij Duurstede moet de Noorderwaard Noord, gebouwd eind jaren 70, van het aardgas 

af. In 2018 werden informatieavonden georganiseerd door de gemeente, daarna bleef het lang stil. 

Wel zijn er zogenaamde Energietafels en Ambassadeursbijeenkomsten waarin bewoners met elkaar 

praten over oplossingen en ervaringen delen. We lezen in een raadsmemo in juni dat de gemeente de 

ambitie om in 2030 aardgasloos te zijn loslaat, bewoners van de wijk ontvangen een brief dat de 

communicatie wordt verbeterd. In november volgt een brief dat in 2020 de gemeentelijke 

verduurzamingsregeling van De Woonpas zal worden geïntroduceerd, ook wordt het Dialoogplein 

ingeschakeld. 

Op provinciaal niveau gaat het vooral over de RES, de Regionale Energie Strategie. Daarin moet 

iedere energieregio, er zijn er 30 in Nederland, aangeven hoe de energieopwekking eruit gaat zien. In 

oktober bezoeken we een bijeenkomst van de NMU over dit onderwerp, het gaat dan vooral over wat 
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dit gaat betekenen voor natuur en landschap. Er nemen veel organisaties deel en er worden veel 

meningen opgehaald. Die neemt de NMU mee in het volgende overleg over de RES. 

Zelf organiseren we in oktober, in kleiner verband, een bijeenkomst voor natuur- en 

milieuverenigingen in de buurt, om af te stemmen wat de stand van zaken rond bijvoorbeeld 

windmolens en zonnevelden is. Het blijkt dat de situatie per gemeente behoorlijk verschillend is, maar 

we besluiten elkaar op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. 

Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

In maart is het GVVP gereed. Een forse groep meedenkers herkent zich niet in het eindresultaat en is 

van mening dat veel van de aangedragen ideeën niet zijn verwerkt. Er wordt een bericht naar de 

betrokken ambtenaren gestuurd met als voorstel een kleine verklarende aanvulling in het plan op te 

nemen in paragraaf 1.4. Volgens de ambtenaren kan er echter niets meer gewijzigd worden omdat het 

voorstel al bij de raad ligt. 

Bij de voorbespreking in april blijkt dat een aantal politieke partijen teleurgesteld is: er worden geen 

keuzes gemaakt, er zijn te veel zaken met een hoge prioriteit, belangrijke zaken worden gemist 

(scholen, gehandicapten) en er ontbreekt een onderbouwing wat de voorgestelde acties nu echt 

opleveren wat betreft veiligheid. Er komt een tweede voorbespreking over dit onderwerp op 7 mei; het 

CDA stelt een amendement op om de tekst van paragraaf 1.4 aan te passen. 

Het bericht van de meedenkers wordt opgepakt door de gemeenteraad, het voorstel is dat er eind juni 

een aparte bijeenkomst komt met die groep om het plan en het proces nog eens door te spreken. Vlak 

voor die bijeenkomst wordt deze echter afgezegd vanwege te weinig belangstelling. Een aantal leden 

was verhinderd en heeft nog wel een schriftelijke reactie gegeven. We dringen erop aan om ook de 

sanity-check, opgesteld in oktober 2018, aan de raad ter beschikking te stellen. Dat lukt uiteindelijk. 

Op 16 juli komt het voorstel in de raad, de tekst van paragraaf 1.4 is aangepast. Het CDA en de SP 

stemmen tegen, de rest van de partijen stemmen voor, sommigen echter wel met tegenzin. 

Graaf van Lynden van Sandenburgweg (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

De bomen tussen de rotonde De Geer en de rotonde Revius, vooral kastanjes, waren er slecht aan 

toe, vooral door de bloedingsziekte. Als onderdeel van een groter vervangingsplan besluit de 

gemeente deze bomen allemaal te vervangen. Daarbij is het gebruikelijk om niet meer voor 1 soort te 

kiezen maar verschillende soorten aan te planten. 

 

We hebben in het voorjaar overleg met de gemeente over de soorten die het best kunnen worden 

geplant. Die moeten uiteraard bestand zijn tegen strooizout en het liefst een meerwaarde hebben voor 
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insecten en vlinders. We worden het eens over de definitieve lijst en in november worden de bomen 

geplant; gelukkig zijn het al behoorlijk grote bomen. Het valt op dat er hier en daar nog wel wat bomen 

bij zouden kunnen, de gemeente gaat dit nog verder bekijken. We zijn benieuwd hoe deze 

toegangsweg er in het voorjaar uitziet. 

Gravenbol (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

Dit dossier is al jaren een lastige kwestie door regelmatig conflicterende belangen tussen recreatie en 

de Natura 2000 en NNN status van het gebied. De gemeente heeft er belang bij dat een beheerder 

ruimte krijgt om geld te verdienen, daarmee kan immers de jaarlijkse bijdrage van de gemeente in de 

kosten worden afgebouwd of zelfs geschrapt. 

We eindigden 2018 met het indienen van een zienswijze op het bestemmingsplan Verzamelplan 2018 

en het nieuws dat WijkNogLeuker stopte met het beheer van het recreatiegedeelte. In februari wordt 

duidelijk dat het bestemmingsplan toch niet wordt aangepast zoals wij ook in onze zienswijze hadden 

gevraagd. In ieder geval komt er niet meer bebouwing. 

In april komt het college met een raadsvoorstel om een bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen 

voor het beheer, daarnaast wil de gemeente een toets doen of er horeca-faciliteiten mogelijk zijn in het 

gebied. Het Groenberaad spreekt op 16 april in bij de voorbespreking in de gemeenteraad met een 

sluitende juridische onderbouwing waarom hiervoor altijd een passende beoordeling nodig is. 

In mei wordt een tijdelijke beheerder gevonden, de firma van der Louw, die op de gebruikelijke manier 

parkeergeld mag innen. Vanaf 1 juni zijn Dick en Hilde Quaadgras de nieuwe beheerders, zij zijn de 

eigenaren van de jachthaven de Lunenburg; ook zij innen parkeergeld. 

In juni sturen we een brief naar het college dat het uitgevoerde beheer conflicteert met de Natura 

2000-status. Onze zorgen zijn het beweiden, het maaien in het broedseizoen, het houden van een 

scoutingkamp en het zeer vaak niet afgesloten zijn van het boerenhek in de afrastering van het 

hondenlosloopgebied. De gemeente zegt dat zij geen ervaring hebben met het beheer van Natura 

2000-gebieden en dat ze een oplossing zoeken waar een ervaren natuurbeheerder een rol in kan 

spelen. Eind augustus organiseren we een bezoek aan de Bisonbaai, een Natura 2000 

recreatiegebied in de Ooijpolder bij Nijmegen, de wethouder en ambtenaren gaan mee. We willen 

laten zien hoe recreatie ook extensief kan zijn zonder allerlei voorzieningen. 

Eind november zijn de toetsen die de gemeente had aangevraagd uitgevoerd: een toets over het 

scoutingkamp en een tweede toets over het mogelijk maken van horeca in dit gebied. We vallen van 

onze stoel, de conclusie is dat beide activiteiten geen nadelige effecten hebben voor dit Natura 2000-

gebied. Als we de toetsen bekijken ontdekken we veel fouten en manco’s, er wordt teruggegrepen op 

een oud onderzoek uit 2012, dat ook al vol stond met fouten. Ons belangrijkste bezwaar is dat er niet 

wordt gehandeld conform de Vogel- en Habitatrichtlijn, bovendien moeten activiteiten altijd in 

samenhang worden beoordeeld en niet apart. Begin 2020 sturen we een uitvoerige brief naar de 

gemeente, de NMU, het Utrechts Landschap en indirect ook naar de provincie (bevoegd gezag Natura 

2000 en NNN). Wat hier gebeurt kan echt niet, weer wordt Natura 2000-wetgeving niet juist toegepast. 

We zijn benieuwd hoe dit verder gaat maar blijven dit zeer nauwgezet volgen. 

Kleine Landschapselementen (Provincie Utrecht, gemeente Wijk bij Duurstede) 

Bij de inventarisaties van het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) worden alle kleine 

landschapselementen (bijvoorbeeld bosjes, poelen en bomenrijen) op kaart gezet met informatie over 

soorten, vitaliteit en volledigheid. Deze informatie is uitermate geschikt om te dienen als basis voor 

herstel en aanvulling van die elementen. Dit is vooral van belang omdat de provincie Utrecht hiervoor 

een subsidie heeft ingesteld. De provincie werkt ook aan een nieuwe waardenkaart, waarin het aantal 

elementen toeneemt van 600 naar 1.500. 
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We nemen het voortouw en houden intern VNMW overleg, geven daarna ons wensenlijstje met 31 

locaties door aan het LEU, de gemeente en de landschapscoördinator. Er staan daarin drie 

categorieën elementen: niet uitgevoerde of onvolledige landschappelijke inpassingen, bomen langs 

gemeentelijke en provinciale wegen en elementen bij particulieren. De subsidie is alleen bestemd voor 

de laatste categorie. Onze wensen zullen worden meegenomen in het proces van de 

subsidieverlening, in januari 2020 gaan we met de gemeente en de landschapscoördinator de kansen 

voor aanplant van bomen in het buitengebied bekijken. 

Lunenburgerwaard, Sandenburgerwaard (Provincie Utrecht, K3Delta, Utrechts Landschap) 

Het project van natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard ligt het grootste deel van het jaar stil in 

verband met de dijkversterking, maar in oktober beginnen de ontwerpateliers weer. Het Utrechts 

Landschap heeft een perceel aangekocht aan de Aalswaard, natuurontwikkeling langs de dijk wordt 

meegenomen in het project Sterke Lekdijk van HDSR. De provincie maakt een flyer met de plannen 

voor het gebied. Er komt een groot gedeelte plas/dras op de punt van de Gravenbol, er komen 

natuurvriendelijke oevers, een zone met dood hout en er worden nieuwe tichelputten gegraven. De 

Sandenburgerwaard wordt wellicht aangetakt en in het westelijke gedeelte komt een wandelroute. 

Begin 2020 gaat dit project verder, de aanbesteding en uitvoering start in 2021. 

De kleiwinning in de Sandenburgerwaard begint ook weer, tegelijk met de herinrichting. Dit gedeelte 

moet uiterlijk 1 januari 2021 opgeleverd worden waarmee dan een aaneengesloten natuurgebied met 

de Lunenburgerwaard ontstaat. Wij hebben zorgen dat afrastering van het hondenlosloopgebied bij de 

werkzaamheden is verwijderd en ook dat het boerenhek vrijwel altijd openstaat. Op die manier komt er 

uiteraard niets terecht van het weren van baasjes en honden uit het natuurgebied. We sturen begin 

januari 2020 een bericht naar de betrokken instanties en krijgen van K3Delta de toezegging dat de 

afrastering uiterlijk voor aanvang van het broedseizoen wordt hersteld. 
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Markt (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

In februari wordt begonnen met de herinrichting van de Markt, het is de bedoeling dat de 

werkzaamheden voor het terrassenseizoen zijn afgerond. Wij dienen een aanvraag in bij het 

Ondernemersfonds voor twee banken rond de nieuwe linde, die aanvraag wordt goedgekeurd. Eind 

april wordt de Markt feestelijk opgeleverd.  

In de maanden na de opening valt op dat er sluipenderwijs toch steeds weer meer auto’s worden 

geparkeerd, vooral op de vrijdag, zaterdag en zondag. Van de mogelijkheid om voor laden en lossen 

kort te parkeren op de rijloper blijkt in de praktijk geen of weinig gebruik te worden gemaakt. Met 

alleen herinrichten bereik je helaas niet het doel van een autoluwe Markt, af en toe handhaven is 

blijkbaar ook nodig. Ook is niet iedereen overtuigd dat we voldoende en de goede fietsenhekjes 

hebben gekozen. 

Omgevingsvergunningen 

We proberen alle vergunningaanvragen te beoordelen of die gevolgen kunnen hebben voor het groen, 

het landschap, de natuur of het milieu. We bekijken er 8 in detail en vragen digitaal de stukken op, ook 

gaan we een paar keer langs op het gemeentehuis.  

In het vroege voorjaar neemt Eric Spies de verantwoordelijkheid voor het groenbeheer over van Stan 

Mennen. Helaas moet hij al vrij snel melden dat per ongeluk 4 bomen bij de rotonde Revius zijn 

gerooid door de aannemer, deze ontvangt een gepeperde rekening. 

In mei lopen we de herplant- en inboetlijst door met daarop 43 bomen. In juli praten we over een 

kaplijst van 79 bomen en krijgen we uitleg over het nieuwe beheersysteem Obsurv, de vervanger van 

Digitree. We krijgen tot dit systeem ook leestoegang.  In oktober zien we een herplant- en inboetlijst 

met daarop 129 bomen, uiteindelijk worden het er 168. In december volgt weer een kapaanvraag voor 

in totaal 159 bomen. Veel van de aanvragen zijn voor bomen die onveilig zijn of bomen die moeten 

worden gedund. 

Omgevingsvisie stedelijk gebied (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

De Omgevingsvisie voor het buitengebied is al in het voorjaar van 2017 vastgesteld, maar daarmee is 

het werk nog niet af. Het rijk werkt nog aan de nationale omgevingsvisie, de provincie aan de 

provinciale omgevingsvisie en de gemeente moet aan de slag met de omgevingsvisie voor het 

stedelijk gebied, de kernen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, inclusief de kernrandzones en 

industrieterreinen. 

In april sluiten we met 2 mensen aan bij 2 ambtelijke opstartsessies, die vooral gaan over wat het 

eindresultaat van de visie moet zijn en wat we straks verwachten van het bureau dat de gemeente 

hierbij gaat helpen. Het is mooi dat we hier vanaf het allereerste moment bij worden betrokken. In mei 

volgt nog een derde sessie, waarbij we aangeven bezorgd te zijn over de kernrandzone, waarmee we 

toch een beetje de rode contour oprekken. Concreet zijn er zorgen over het Stefanusterrein en wat 

daar in de toekomst misschien nog meer bij komt (zie elders in dit verslag). In september wordt 

Bureau Nieuwe Gracht gekozen om het proces van het ontwikkelen van de visie te begeleiden en 

volgt een eerste voorbespreking in de gemeenteraad. 

De provincie zit ook niet stil en werkt aan de provinciale visie. In oktober zijn we bij een bijeenkomst in 

het provinciehuis, waarbij we vooral aandacht hebben voor de Natura 2000, NNN en Groene 

Contourgebieden in de provincie. We horen dat de provincie versneld de Groene Contour wil afmaken, 

ook dat zonnevelden op Natura 2000 en NNN-gebieden onwenselijk zijn. 

De gemeentelijke omgevingsvisie komt begin december in de gemeenteraad. Het gaat dan vooral 

over wat de inhoud zal zijn en hoe bewoners betrokken zullen worden. Er worden begin 2020 

straatinterviews, gesprekken met belanghebbenden en een internetenquête gehouden. Ook wordt dan 
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een zogenaamde kernenatlas uitgebracht, waar de belangrijkste kenmerken van iedere kern in 

worden beschreven. 

Stefanusterrein (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

Het gebied rond het voormalige koelhuis van Dijk bij de Tango wordt het Stefanusterrein genoemd, 

hier zijn een aantal bedrijven gevestigd. In de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 staat dat dit 

terrein niet mag transformeren naar een regulier bedrijventerrein, maar de provincie wil gebruikmaken 

van het kernrandzonebeleid om dit toch mogelijk te maken. De gemeente wil het bedrijventerrein 

Cothen namelijk uitplaatsen naar een boomgaard tussen het koelhuis en pallethandel UPC, ook zijn er 

plannen om bedrijven te vestigen op het perceel tussen koelhuis en de rotonde Cothen. 

Wij zijn voorstander van het opheffen van het bedrijventerrein Cothen, maar niet voor verplaatsen naar 

het Stefanusterrein. Het is veel beter om bedrijven te concentreren op het bedrijventerrein Broekweg 

(op minder dan 2 kilometer afstand). We spreken in bij de voorbespreking in februari en later bij de 

raadsvergadering in maart. Er worden schriftelijke vragen gesteld en het college spreekt van 

voortschrijdend inzicht. Het college vestigt een voorkeursrecht op de boomgaard en laat een 

haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Het blijft onduidelijk of daarbij ook alternatieven (zoals Broekweg) 

worden meegenomen of dat uitsluitend wordt gekoerst op Stefanus. 

In september blijkt dat deze plannen belemmerd worden door de uitspraak van de RvS over de PAS. 

We zijn benieuwd of wat hier gaat gebeuren, het lijkt nog geen gelopen race te zijn. 

Sterke Lekdijk (HDSR) 

Het project van de dijkversterking, als eerste het dijkvak tussen Amerongen en de Prinses Irenesluis, 

loopt in 2019 door. Er zijn 4 vergaderingen van de ontwerpgroep, allemaal in het voorjaar. Daarna 

gaat HDSR aan de slag om van de honderden ideeën en suggesties (de VNMW heeft er 16 

ingediend) uiteindelijk te komen tot 3 kansrijke oplossingen met als namen: Krachtig behoud, Rijk 

cultuurland en Beleefbare dijk. 

In september wordt een drukbezochte inloopavond gehouden in Calypso, het werk van de 

ontwerpgroep wordt gepresenteerd. Tegenover de aanwezige bestuurders wordt het belang van een 

fietspad veelvuldig genoemd. In oktober volgt nog een themasessie over natuur en landschap, ook 

hier sluiten we aan. Daarbij gaat het vooral over de Natura 2000-status van het buitendijkse gebied, 

maar ook over landschapselementen als de cultuurhistorische knotwilgen. Begin januari pakt de 

ontwerpgroep het project weer op.  

Walplantsoen (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

Bij de herinrichting van de Markt zijn parkeerplaatsen verdwenen, in de startnotitie van de gemeente 

staat dat is afgesproken dat deze plekken gecompenseerd zullen worden. Hiervoor heeft de gemeente 

een schapenweide op het oog van HDSR, liggend aan het Walplantsoen bij de inlaatsluis van het 

Inundatiekanaal. De gemeente dient in september een omgevingsvergunning in voor het kappen van 

een boom en de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen. 

Wij hebben slechte ervaringen met het vechten tegen transformaties van groen naar parkeerplaatsen, 

de auto wint uiteindelijk vanwege de almachtige parkeernorm. De gekozen plek is ecologisch gezien 

geen hoogvlieger, maar vanuit de cultuurhistorie en landschap echter wel vanwege de Unesco 

nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Naar onze mening moet je die niet verpakken in blik. 

In januari volgt een voorbespreking over dit onderwerp, waarbij wij samen met drie andere 

organisaties mogen aanschuiven. 

Windpark Goyerbrug (Windpark Goyerbrug bv) 

De gemeente Houten wil toestaan dat er 4 zeer grote windmolens worden geplaatst langs het 

Amsterdam Rijnkanaal, pal op de grens met Wijk bij Duurstede. Eind 2018 worden er 

gespreksavonden georganiseerd, waarbij blijkt dat de molens meer dan 240 meter hoog worden, naar 
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verluid de hoogste in Nederland. Er wordt een ontheffing WNB gevraagd bij de provincie om 

beschermde dieren (vogels en vleermuizen) te mogen doden; naar verwachting sneuvelen ieder jaar 

100 vogels en 10 vleermuizen door de ronddraaiende rotorbladen. 

Midden januari meldt de gemeente Houten dat er geen MER-procedure behoeft te worden gelopen. 

Eind januari dienen we een zienswijze over de WNB-ontheffing in bij de provincie, begin april is er een 

hoorzitting. In onze zienswijze stellen we vragen bij de verwachte sterftekans als gevolg van grote 

rotorbladen met een lage omloopsnelheid en bij het proces van monitoring. Op 28 mei geeft de 

gemeenteraad in Houten een ontwerp verklaring van geen bedenken af. De adviescommissie levert 

op 4 juli het advies af bij gedeputeerde staten, er waren 36 bezwaren van particulieren en 4 van 

natuurverenigingen. Veruit de meeste bezwaren worden om verschillende redenen niet ontvankelijk of 

ongegrond verklaard, onze opmerking over monitoring is echter wel ontvankelijk en gegrond. 

Helaas wijkt PS op 10 september af van het advies en worden alle natuurverenigingen niet 

ontvankelijk verklaard, op de Natuur- en Vogelwacht Culemborg na. De reden is dat er is verzuimd 

expliciet aan te geven welke feitelijk werkzaamheden de verenigingen doen voor vogels en 

vleermuizen in het gebied. Ook worden bezwaren van alle omwonenden niet ontvankelijk verklaard. 

Een zeer opmerkelijke en onnodige gang van zaken vinden wij, zo’n formele opstelling hebben we nog 

niet eerder meegemaakt. Gelukkig komen de bezwaren van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg op 

het gebied van monitoring overeen met die van ons, zodat de vergunning op dat punt toch opnieuw 

moet worden bekeken. 

WRP (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

Het Water en Rioleringsplan vervangt het oude rioleringsplan. De opgaven zijn breder, er moet nu ook 

worden gekeken naar de klimaatadaptatie en stresssituaties. In februari hebben we een gesprek met 

de gemeente. Al snel wordt duidelijk dat minimaal 50% van de grond in handen is van particulieren, 

dus de medewerking van de bevolking bij het nemen van maatregelen is cruciaal. Er wordt al volop 

nagedacht hoe bewoners kunnen worden verleid om de juiste maatregelen (zoals ontstening en 

afkoppelen) te nemen. Wij stellen voor om voor ieder project een korte klimaattoets uit te voeren, 

waarbij ook hittestress wordt meegenomen. Verder wil de VNMW wel een actieve rol spelen bij een 

mogelijk vervolg van operatie Steenbreek. De gemeente lijkt hier wel voor te voelen. 

In mei komt het WRP in de voorbespreking in de raad. Er liggen verschillende keuzes voor met ieder 

een eigen kostenplaatje, daarnaast zijn er ook een aantal wettelijke taken die hoe dan ook moeten 

worden uitgevoerd. In november volgt een tweede voorbespreking en het WRP wordt begin december 

vastgesteld. 

Zandweg (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

Het project van de herinrichting gaat in het voorjaar 2019 door met een aantal vergaderingen van het 

projectteam. We besluiten het werk op te knippen in fase 1 en fase 2. Fase 1, waarvan de uitvoering 

nog dit jaar moet beginnen, omvat het verbeteren van de situatie voor voetgangers en fietsers bij de 

rotonde Revius, het afsluiten van de doorgang bij de Kresj, het verplaatsen van de bushalte bij de 

Fit4All en het inrichten van de laad- en losstrook bij de Gall & Gall, ook wordt een smileybord 

opgehangen om de snelheid aan te geven en te meten. 

Als midden april nog niets is vernomen van de gemeente besluiten we, evenals WijkNogLeuker, uit het 

projectteam te stappen. We vinden het jammer dat we telkens niets horen en dat zaken wel heel erg 

lang duren. De gemeente schrikt en twee dagen later zitten we om tafel met de wethouder en andere 

betrokkenen; het wordt een goed en openhartig gesprek. Het lijkt uiteindelijk toch beter als de 

gemeente voorlopig alleen verder gaat met het project, zonder de inbreng van WNL en de VNMW. 

In het najaar worden de eerste werkzaamheden uit fase 1opgepakt. Toch mooi om te zien dat de 

plannen, die ook door ons waren opgesteld vanaf november 2014, nu worden uitgevoerd. De 

wethouder neemt op 16 november de verplaatste bushalte bij het Revius in gebruik. 
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De grote klapper is fase 2, waarbij het 

snelheidsregime wordt aangepast, de fietspaden 

vanaf de Nieuweweg verwijderd en de kruising met de 

Steenstraat wordt omgevormd tot een shared space. 

Pas als dat is afgerond kunnen we genieten van waar 

het in het allereerste begin om was begonnen: een 

veilige en representatieve Zandweg naar het model 

van de Franse steden op het platteland (Ville de 

Fleury). 

Zelfbeheer 

Op 14 maart organiseren we samen met de gemeente 

en de EHBO Cothen een avond voor zelfbeheerders, 

het is druk. In het programma gaan we in op het gebruiken van gemotoriseerd gereedschap, hoe het 

groen te onderhouden, de veiligheid tijdens het werk en administratieve zaken zoals het 

zelfbeheercontract en de pasjes voor de gereedschapsuitleen bij de Geco. 

Eind juni organiseert de gemeente een bedankavond voor zelfbeheerders op de gemeentewerf, wij 

staan er met informatie over de Heemtuin, nestkastjes en over het maken van een insectenhotel van 

een wijnkistje. 

Zonneveld Cothen (Sunvest) 

In 2019 gaat de ontwikkeling van het eerste zonneveld van 11 ha in de gemeente Wijk bij Duurstede 

verder, het pilotproject. Er wordt in maart weer een inloopavond georganiseerd voor omwonenden. 

Het plan is op belangrijke punten aangepast naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt op de 

eerste avond in november 2018. Zo komt er een brede bufferstrook tussen de huizen en het park en 

worden de panelen lager neergezet in een zuid-opstelling. Ook komt er een samenwerking met de 

EWEC en wordt een omgevingsfonds opgericht. 

In augustus wordt het ontwerp bestemmingplan gepubliceerd, vervolgens is er in september een matig 

gezochte inloopavond in het gemeentehuis. De algemene mening is dat er goed is geluisterd naar de 

wensen van omwonenden. Er zijn bij ons zorgen over het leefgebied van de steenuil, daar worden in 

overleg met de vogelwerkgroep mitigerende maatregelen voor afgesproken. Ook zien we graag een 

natuurvriendelijke oever langs de Rijnsloot en hebben we vragen over de regels in het 

bestemmingplan (beweiding) en het beheer van het terrein; we dienen een zienswijze in. Kort daarna 

hebben wij een gesprek met de initiatiefnemer.  

In november ontvangen we reactie, het bestemmingplan wordt op onderdelen aangepast. Ook 

bereiken we overeenstemming over de natuurvriendelijke oever, gaan we meedenken over de 

inrichting, zal de werkgroep Vogels worden betrokken bij het plaatsen van nestkasten voor de steenuil 

en de werkgroep Flora zal inventarisaties gaan doen. Eind november is er nog een laatste 

voorbespreking in de raad en op 3 december wordt het bestemmingplan vastgesteld. De 

initiatiefnemer kan verder. 

Zonneveld Wijkerbroek (LC Energy) 

Begin september worden we benaderd door LC Energy die een zonnepark van 15 ha willen 

aanleggen in Wijkerbroek, een gebied tussen het ARK en de banddijk langs de Lek naar het westen. 

We spreken af op het Walplantsoen en horen van de plannen. Ook hier zetten we in op een 

meerwaarde voor de biodiversiteit en indien mogelijk natuurvriendelijke oevers. Voor omwonenden 

wordt op 16 september een inloopavond gehouden in de steenfabriek Bosscherwaarden. 

Op 19 december horen we dat het zonnepark waarschijnlijk groter wordt, nu 19 ha. Ook is de 

initiatiefnemer verder met de planning en lijkt het verstandig om hierover door te praten. We spreken 

af om elkaar in de eerste week van januari 2020 te zien.  
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Werkgroep heemtuin --- door Lex Kramer, Karin Menken en Hennie Hadderingh  
 
Januari 2019 begon met een samenwerking met de werkgroep Landschapsbeheer en de 
buitenploeg van de gemeente, totaal met zo’n 20 mensen. 

 
Op het eiland is het nodige snoeiwerk gedaan, o.a. aan een meidoorn. Aan de waterkant zijn 
schietwilgen teruggezet, zodat je vanuit het wandelpad weer goed de heemtuin in kan kijken. Ook is 
1/3 van het griend afgezet. In de bospercelen aan de randen is veel hazelaar afgezet. Van het rijtje 
knotwilgen zijn er twee van hun pruik ontdaan. De meeste boompjes en takken hebben we in 
takkenrillen tegen het hekwerk met de buren kunnen 
verwerken. 
 
 
Informatiepaneel  
Op woensdag 16 januari overhandigde Henny Olthof 
als onze voorzitter symbolisch een plattegrond aan de 
gemeente en haar inwoners, aanwezig in de persoon van 
Wethouder Hans Marchal. Eindelijk heeft de werkgroep 
Heemtuin een professioneel informatiepaneel. 
 
 

 
 
 
 
Revitalisering 
Op woensdag 6 februari begonnen de 
revitaliserings-werkzaamheden. In 
aanwezigheid van vertegenwoordigers van de 
Gemeente en de Vereniging Natuur en Milieu 
verrichtte wethouder Hans Marchal de 
starthandeling: het rooien van de buxussen in 
de kruidentuin. 
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Het braamstruweel naast de akker werd verwijderd, de poel kreeg een diepere put, het nat hooiland 
werd afgeplagd, de plantvakken in de kruidentuin werden geschoond en de grond werd verbeterd, de 
meander werd uitgediept en de oever werd opgeschoond. De grond uit de poel, het hooiland en de 
kruidentuin werd gestort op het vrijgespeelde stukje grond bij de akker. Deze heuvel gaat omgetoverd 
worden tot een bloemenheuvel met behulp van biologische zaden van De Cruijdthoek.  
Ondertussen waren de sneeuwklokjes en de krokusjes gaan bloeien en werden de fruitbomen in de 
boomgaard gesnoeid. 

In de loop van februari is er gewerkt aan de nieuwe 
bestrating van de paadjes in de kruidentuin. 

  

In maart werden eerst 500 plantjes ingegraven die als nieuwe haagjes dienst moesten gaan doen. 
Later die maand werden op verschillende plekken plantjes in de grond gezet en gezaaid. In het natte 
hooiland poelruit en echte koekoeksbloem. Op de rand een aantal kievietsbloemen en drie 
dotterbloemen. Oprukkende braam en klimop werden uit het elzenbroekbos verwijderd en er werden 
aan de waterkant dotterbloemen en diverse zeggesoorten geplant. In de ‘molshopen’ in de boomgaard 
is nachtkoekoeksbloem, echte margriet, blauwe knoop en centauri geplant en is zaad uitgestrooid. 
De stinzenhoek stond er fleurig bij met o.a. helmbloem, bosanemonen (witte en gele), longkruid, 
lenteklokjes, sterhyacintjes - waarvan er op het schiereiland ook een mooie groep staat.   
 
Van de steentjes die over waren uit de kruidentuin is een insectenmuurtje gebouwd, de gemeente 
plantte nieuwe bomen in de boomgaard, er kwam een informatie bordje bij de akker, er werd een grote 
boom gesnoeid en de schelpenpaadjes werden veranderd in leempaadjes.  
 
In april is met de nodige versterking van enkele andere leden van de vereniging de kruidentuin beplant 
volgens het door Jason en Lex gemaakte beplantingsplan. Jason is student aan de opleiding 
Toegepaste biologie in Emmeloord en dit was zijn stageopdracht. 

 
Ook is het nodige aan stinzenflora 
aangeplant: blauwe bosanemonen, gele en 
roze sleutelbloemetjes. Ook zijn een paar 
polletjes klein hoefblad geplant. Er staat nu 
volop gele en witte bosanemonen, longkruid, 
pinksterbloemen, dotterbloemen, helmkruid, 
koekoeksbloem en een kievitsbloem te 
bloeien. 
 
Ook in april hebben we van alles geplant en 
gezaaid, o.a. op de muur en in het 
insectenmuurtje, in het natte hooiland, op het 
eiland, in het elzenbroekbos en in de 
boomgaard. Bos anemoontjes, dotters, 
veronica, irissen, nagelkruid, klein hoefblad. 
 

          



 
Jaarverslag 2019 VNM, IVN-afd. Wijk bij Duurstede  pagina 24 van 35 

 

Verder is er het nodige aan onderhoud gedaan, het 
wieden in de kruidentuin, het vrij houden van de planten 
op het oevergedeelte van het elzenbroekbos en ook het 
nathouden van de bloemenheuvel. 
 
In mei konden we de nieuwe waterpomp in gebruik 
nemen. 
Op de akker staat herik, facelia, klaprozen en 
incarnaatklaver te bloeien. Hier en daar staan een paar 
mooie pollen akelei en in het nat hooiland de echte 
koekoeksbloem. Ook fluitenkruid, boterbloemen, 
havikskruid, reigersbekje staan volop te bloeien. 
In de sloot zwemmen de meerkoeten met 3 jonkies. 
 
In de griend hebben we een behoorlijk aantal 
wilgenstaken gepoot om de niet meer uitlopende stobben 
te vervangen. Het pad bij het bruggetje is weer vrij van de overmaat overhangende takken. 
Langs de akker hebben we de brandnetels weggehaald en de rest van de te hoge begroeiing 
weggeknipt. 
En verder blijft er veel werk zitten in het verwijderen van het onkruid in de nieuw aangelegde 
kruidentuin. 
 

      
 
In natuurtuinen is maaien en het afvoeren van maaisel de aangewezen beheersmaatregel. Een aantal 
plekken wordt gespaard. Daar staat dan iets dat nog zaad moet 
vormen, of de heemtuin nog wat kleur geeft.  
Na het maaien werd in de Perenboomgaard de picknicktafel geplaatst. 
Cadeau voor de Wijkse gemeenschap.  

Doorlopend langs de "rivierbocht" met mooie dijkhelling, had je vanaf 
het lage bruggetje geen zicht meer op de sloot (onze rivier) door riet. 
Dat is verwijderd en we gaan proberen die dijkhelling ook soortenrijk 
te krijgen. 
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Nadat in juli er bordjes "Hoe hoor je je te gedragen in de Heemtuin" geplaatst waren kwamen er 
paaltjes met de aanduiding van de verschillende gebieden. De paaltjes vormen een wandeling door de 
heemtuin en als je ze volgt dan zie en lees je van alles over de 14 gebiedjes van ons 
rivierenlandschap. Met een QR-reader op je smartphone kom je ook bij de info op onze website. Mooi 
project mogelijk gemaakt met een subsidie van KIEM. 

 
Op de picknicktafel is nu informatie te vinden over onze 
verenging. Met een QR-reader op je smartphone kun je 
een geluidsfragment beluisteren, een video bekijken of een 
spel spelen en natuurlijk ook gewoon lezen en foto’s 
bekijken 
 
Uit het logboek in juli: de kruidentuin ligt er mooi bij na 
een flinke regenbui. De grond is goed te bewerken en 
ongewenste kruiden zijn makkelijk te verwijderen. Anne 
stort zich weer op de uitlopers van de Japanse 
duizendknoop en maakt het bruggetje vrij van braam. Bij 
de stinzenhoek wordt oprukkende klimop weggehaald. In 

het elzenbroekbos worden de oeverplanten weer vrijgezet van haagwinde en wordt weer een deel van 
het riet verwijderd.  
 
Uit het logboek in augustus: Anne knipte overhangende takken weg bij het pad, Pien en Karin 
verwijderden onkruid uit de kruidentuin. Met name de hondsdraf maakt lange uitlopers die door het 
haagje kruipen. Het is belangrijk dat het haagje zoveel vrij wordt gehouden. Er staat het een en ander 
mooi te bloeien zoals heemst, boerenwormkruid, duizendblad, oregano, smeerwortel. 
Een grote tak die uit de notenboom is gescheurd is door de gemeente opgeruimd. 
Bij de picknickbank hebben we de brandnetels weggeknipt die er nog stonden na een maaibeurt van 
de gemeente 
De aarde in de kruidentuin is door de regenval van de afgelopen week goed te bewerken. Het is 
groeizaam weer! Over de heggetjes hangende planten zijn wat teruggesnoeid. 
De nieuw aangeplante Lonicera, struikkamperfoelie, begint te groeien en we hebben de zijkanten 
bijgeknipt. Bieslook is er volop, ook de rozemarijnstruiken doen het goed. In de akker zijn rijpe 
korenaren te zien, evenals de zwarte zaadjes in de zaaddoosjes van de bolderik. 
 
In september hebben we de perenbomen geïnspecteerd. 
Er zijn wat peren geplukt om te gaan proeven. 
De haag rondom de akker enigszins vrijgemaakt van 
braam, winde en brandnetel. Eind september is er 
gemaaid. 
 
Aan het eind van het jaar is het Elzenbroekbos 
opgeschoond. De dode bomen zijn geblest en er zijn 5 
piketpaaltjes geslagen voor 5 nieuwe Zwarte elzen. 
Allemaal om het project “Heemtuin”, begin negentiger jaren 
gestart, te revitaliseren. Mooie samenwerking tussen 
werkgroep en de gemeente! 
Ook zijn er in het Elzenbroekbos moeraszegge, 
moerasvaren en allerlei andere planten geplant. De laatste 
activiteit van het jaar was het wegharken van blad van de 
paden en uit de stinzenhoek. 
 
Veel was in het afgelopen jaar mogelijk door financiële bijdragen uit verschillende richtingen. 
KIEM zorgde voor de paaltjes en de planten van de Kruidentuin. Groen aan de buurt subsidieerde de 
haagjes van struikkamperfoelie en de planten en zaden die we in veel gebiedjes hebben geplant en 
gezaaid. Het bestuur stelde een extra budget beschikbaar voor de plattegrond, het bordje van de 
Graanakker en de waterpomp. v Vliet Kastanjehout gaf ons de info-picknicktafel. De Gemeente 
plaatste de ge- en verbodsborden en investeerde in de revitalisering en gaat ook de komende jaren de 
Heemtuin weer naar een niveau te tillen waar we de komende jaren mee verder kunnen.  
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Werkgroep landschapsbeheer – Hennie Hadderingh 
 
Rond de jaarwisseling stopte Karel Matthijs als coördinator.  Bij een overleg half januari zijn de taken 
verdeeld en werd Hennie Hadderingh de coördinator ad interim. 
 
De activiteiten in het voorjaar zijn volgens het nog door Karel voorgestelde rooster verlopen. Op de 
zaterdagen was er een dagcoördinator en er was een rooster voor het verplaatsen van de kar. 
Ons eerste adres in het nieuwe jaar was zoals altijd de familie Bakker aan de Bovenwijkerweg, met 
zoals altijd de glühwein. Die dag werden door 30 knotters 48 bomen onder handen genomen.  
Een paar dagen later werd er door 10 knotters, 4 heemtuinvrijwilligers en 5 gemeentemedewerkers in 
de heemtuin gesnoeid. 
Verder moesten er nog wilgen in de Lekdijk-uiterwaard worden geknot. Daar was achterstallig 
onderhoud en de laatste 8 bomen met 7-8 jarige takken werden in januari afgewerkt. 
 

   
Op de Aalswaard werkten op een zaterdag zo’n 25 knotters aan de 35 wilgen van de 75 die dit jaar 
aan de beurt waren. Wat later in dit seizoen maakte het B-team de klus af. 
 
In februari werd er op aantal particuliere adressen gewerkt. En in maart werd voor StaatsBosBeheer 
een flink deel van de strook langs de Broekhuizerstraat ontdaan van de ondergroei.  
Met leerlingen van de Werkschuit hebben we weer een dag geknot bij Hanneke Hietink. Eind maart 
hadden we nog en mooi karweitje aan het inplanten van een singel op een erf aan de Gooijerdijk. 
Een klein aantal vrijwilligers snoeide op de wilgengriend van Sandenburg. 
 
Eind maart zijn we Ruud Waltman behulpzaam geweest met het begeleiden van groepen 
schoolkinderen op het Lange Broek.  
In het kader van de Maatschappelijke Stage hebben we in april 3 dagen enkele dagen 23 Revius 
brugklassers bezig gehouden in de bossen bij Leersum, op het Lange Broek en op het landgoed van 
de familie Serraris. 
 
Er zijn totaal 134 wilgen geknot. 
Het A-team werkte op 4 zaterdagen met gemiddeld 20 knotters, met als maximum een opkomst van 
30 op 5 januari . Daarnaast werkte het B-team op 9 doordeweekse dagen met een gemiddelde 
opkomst van 9 knotters. 
 
Alles bij elkaar zijn er in het voorjaar 1404 werkuren volgemaakt, vooral door de snoeiactiviteiten van 
onze eigen knotploeg, maar ook door gasten, waaronder werk door en begeleiding van scholieren. En 
natuurlijk zitten er ook de nodige uren in de organisatie zoals ook het onderhoud van de materialen en 
het ophalen en wegbrengen van de materiaalwagen. 
 
Aan het eind van het seizoen hebben we met een ruime fietstocht alle adressen bezocht waar we 
geweest waren met het verzoek om een donatie voor de vereniging. Samen met een rekening naar 
Staatsbosbeheer heeft dat ruim 900 euro opgeleverd. 
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Eind april is een kerngroep van organisatoren bij elkaar gekomen als voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. 
We hadden een organisatorisch comité aangesteld dat voor het nieuwe seizoen de locaties ging 
vaststellen en bezoeken. Dat bestaat uit Sjaak Verberkmoes, Aad Kester, Linda Horst en Paul Jacobs. 
Gerrit Jan de Vaal zorgt voor het materiaal en Aad voor de organisatie van de catering. Veronique 
Regout-Simons verzorgt de communicatie met de knotters en Hennie doet de rest van de organisatie 
samen met Veronique. 
 
Eind mei hebben we met een aantal medewerkers van 
de gemeente een overleg gehad, o.a. over de heggen 
die door ons gesnoeid zouden worden. Om die 
werkzaamheden veilig te kunnen doen hebben we van 
de gemeente 25 gele hesjes gekregen.  
 
In de zomerperiode hebben we ons bezig gehouden 
met het snoeien van heggen. De heggen bij de rotonde 
in de Geer, de heg rond de boomgaard in Cothen, de 
heg aan het Zandpad en de vlechtheg in de 
Noorderwaard. Ook schoonden we de stammen op van 
de gemeentelijke wilgen in het buitengebied. 
De vlechtheg op Rhijnestein was voor ons 
onbereikbaar omdat het terrein er omheen een 
maisakker was geworden. Gelukkig is de heg wel door 
anderen gesnoeid. 
Totaal werkten 9 vrijwilligers aan de heggen en maakten ze samen 154 werkuren. Ook werd er door 
enkelen een helpende hand uitgestoken bij het onderhoud van de klompenpaden en werd er hier en 
daar nog wat ander snoeiwerk verricht. Aan het zomerwerk zijn totaal 310 werkuren besteed. 
 
Alle organisatoren kwamen in september bij elkaar. Het organiserend comité had toen al contact 
gehad met de nodige adressen en een compleet rooster samengesteld. We zijn bij veel van de 
bekende adressen gaan knotten, waarbij we aan gehouden hebben dat er maximaal drie jaar mag 
zitten tussen twee knotbeurten. 
 
De start van het seizoen was op het terrein van de familie Erkelens aan de Ossenwaard. 
We konden aan het werk met de nieuwe takkenscharen en zagen, die we dankzij een donatie van 
KIEM konden kopen. Met het nieuwe materiaal werden, ondanks het miezerige weer door 21 knotters 
ruim 16 grote wilgen geknot. Onder de knotters waren ook weer enkele stagiaires van het Revius die 
weer een seizoen mee gaan werken. De rest van de wilgen werd enkele dagen later afgewerkt. Ook 
toen kon de kar blijven staan omdat we in de week erna ons geworpen hebben op de wilgen aan de 
Ossenwaard en de Trek- en Trechtweg.  
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Zoals elk jaar was de eerste zaterdag in november 
weer Natuurwerkdag. Dit jaar op het Wolvengat waar 
we met 40 deelnemers bijna 44 wilgen hebben geknot. 
Halverwege de ochtend moesten we schuilen vanwege 
een heftige regenbui.  
Zoals altijd was de verzorging met koffie, soep en 
toebehoren weer prima. 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de loop van november was het tijd de grote wilgen langs de Kromme Rijn, tegenover “voorheen de 
Pronckheer” te gaan knotten. Altijd een behoorlijk karwei, mede door het aanleggen van de takkenril 
langs de rand van het weitje. 
En dan in de loop van november en begin december de wilgen in de uiterwaard van de Lekdijk. Ook 
een grote klus, niet in het minst omdat de takken naar boven aan de dijk moeten worden gesleept. 
 

    
 
Als afsluiting van het jaar werden de wilgen aan de Bovenwijkerweg bij de Steenen Brug geknot. 
Totaal 26 wilgen die op een zaterdag met 20 knotters en op de dinsdag er na door 10 knotters 
allemaal gesnoeid zijn. De verzorging door de eigenaar van de bomen was uitstekend. 
 
In oktober t/m december zijn er totaal 183 wilgen geknot. 
Gemiddeld werkten er van onze eigen groep met 50 namen 16 knotters mee, met een maximum van 
28 in november aan de Lekdijk. 
Het A team werkte op 5 dagen met gemiddeld 24, B team op 9 dagen met gemiddeld 10 deelnemers. 
Het aantal deelnemers op de natuurwerkdag kwam met 12 gasten op 38. 
Aan de voorbereiding en organisatie van het najaarsseizoen waren totaal 100 uren besteed, waarmee 
het totaal aantal bestede uren inclusief organisatie op 1040 komt. 
 
Uiteindelijk resultaat in cijfers: in 2019 zijn aan het knotten van 317 wilgen en andere werkzaamheden 
2480 uren besteed. 
Uiteindelijk resultaat in woorden: het was weer een jaar waarin we met veel plezier samen in de natuur 
werkzaam waren met als resultaat veel mooie stukjes landschap waar we ook zelf van genieten en 
tevreden naar kijken. Saamhorigheid, gezelligheid en stevig doorwerken gaan prima samen. Dat gaan 
we het komende jaar weer zo doen, zo niet nog beter.  
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Werkgroep Natuureducatie --- door Henny Olthof 
 
2019 was voor de werkgroep Natuureducatie een transitiejaar. Op 19 maart horen we dat er geen 
nieuw lesprogramma komt, daarmee vervallen logischerwijs de activiteiten uit naam van de VNMW op 
de scholen en de BSO’s. Het bestuur besluit daarop nieuwe wegen te verkennen en voert daarover 
initiële gesprekken met een aantal partijen, waaronder de ODRU (Boswerf) en het IVN. 
Op 2 mei houden we een middag met activiteiten voor kinderen tussen 6 en 12 op de Kinderboerderij, 
alweer voor de 4e keer. Deze keer gaat het over insecten. Dankzij Discus van Leeuwen hebben we 
levende krekels en sprinkhanen om te bekijken, bouwen we insectenhotels en vertelt een imker leuke 
weetjes over bijen. BSO de Kresj doet deze keer niet mee, maar er komen desondanks toch 10 
kinderen. De middag is een groot succes mede door de hulp van een aantal vrijwilligers. 
 

 
 
Intussen krijgt een nieuw idee steeds meer vorm: een vergaande samenwerking op het gebied van 
kinderen en natuur met de Wijkse Moestuin, de Kinderboerderij en Natuurlijk heel leuk, een VOF van 3 
enthousiaste VNMW leden. In juli hebben we een eerste conceptplan voor de samenwerking klaar. 
Op 24 oktober is er weer een middag op de Kinderboerderij, het thema is deze keer kriebelbeestjes. 
Ondanks de niet optimale promotie komen er toch 6 kinderen meedoen met het zoeken naar en 
bekijken van diertjes en het maken van huisjes. 
Op 10 december zijn de details van de samenwerking uitgewerkt en is er volledige overeenstemming 
bereikt. De belangrijkste elementen zijn een gezamenlijke jaarkalender met activiteiten en de 
oprichting van een natuurclub voor kinderen. De bedoeling van de club is om in het seizoen wekelijks 
buitenactiviteiten te organiseren, waarbij het beleven, spelen en genieten centraal staan. Ook zal de 
VNMW een aantal activiteiten per jaar door Natuurlijk heel leuk laten organiseren, zoals de IVN 
Slootjesdagen. De samenwerking gaat op 1 januari 2020 van start en zal later die maand officieel 
worden ondertekend op een feestelijke bijeenkomst. 
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Werkgroep Opgeruimd Wijk--- door Alfred van Kessel    
 
De werkgroep Opgeruimd Wijk bestaat eind 2019 uit 51 deelnemers. Dit zijn de vrijwilligers die 
door het jaar heen een eigen stukje Wijk bij Duurstede vrij houden van zwerfvuil. Veel van deze 
deelnemers zijn lid van de vereniging, maar niet alle. De werkgroep heeft dit jaar 4 
gemeenschappelijke activiteiten uitgevoerd; twee opruim- en ontmoetingsochtenden, 
deelname aan de Landelijke Opschoondag en de World Cleanup Day. 
Een opgeruimd Wijk dankzij de inzet van veel vrijwilligers 
De inzet van de werkgroepleden door het jaar heen is wel het grootste succes van deze werkgroep. 
De deelnemers zorgen ervoor dat de woonomgeving het hele jaar door een stuk schoner oogt en dat 
geeft een goed signaal af. Mensen zijn minder snel geneigd in een schone omgeving afval achter te 
laten. 
 
Schoonheidsgraad zwerfvuil in beeld 
Dit jaar heeft de gemeente een extern bureau de opdracht gegeven om de ‘schoonheidsgraad’ op 
verschillende plekken in de gemeente in kaart te brengen. Deze inspanning vloeit voort uit de 
vergoeding die de gemeente ontvangt vanuit Nederland Schoon. Hiervoor is een methode (met 
gebruik van beeldmeetlatten) ontwikkeld die landelijk wordt toegepast. Het algemene beeld is vrij 
positief, maar enkele erg vuile plekken, in ‘goed Nederlands’ de zogenaamde ‘hot spots’, zijn er ook.  

 

 
 
De schoonheidsgraden lopen van A+ tot D. A+ staat voor helemaal geen zwerfvuil aanwezig, A staat 
voor drie stuks zwerfvuil en D staat voor meer dan 25 stuks zwerfvuil.  
Hierbij wordt ook nog een onderscheid gemaakt in grof en fijn zwerfvuil.  
Grof zwerfvuil is zwerfvuil groter dan 10 cm (in lengte of doorsnede). Fijn zwerfvuil is al het zwerfvuil 
kleiner dan 10 cm. Het meetvak voor fijn zwerfvuil is 1 m2, voor grof zwerfvuil is dat 100 m2. Wanneer 
deze metingen over meerdere jaren worden herhaald kunnen we concluderen of Wijk, wat de 
aanwezigheid van zwerfvuil betreft, schoner of vuiler wordt. 

De Landelijke Opschoondag mag niet ontbreken in de activiteiten van deze werkgroep, dus ook dit 
jaar hebben we meegedaan. Nederland Schoon, de organisatie achter deze Opschoondag, verzorgt 
veel publiciteit en daar kunnen we 
mooi op meeliften. Op zaterdag 23 
maart hebben zo’n 30 deelnemers 
de handen uit de mouwen 
gestoken.  

Na enkele uurtjes opruimen 
smaakten de soep en broodjes 
overheerlijk.  
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De World Cleanup Day is een initiatief van de Plastic Soup Foundation. Dit 
jaar haakten we voor het eerst aan bij deze activiteit, die plaatsvond op 
zaterdag 21 september. Aan deze activiteit hebben 10 personen 
deelgenomen. Ook andere organisaties waren actief op deze dag. Zo 
hebben de leden van de Scouting het afval langs de strandjes bij de 
jachthaven opgeruimd. 

 
 
 
 
 
De werkgroep heeft in 2019 nog twee opruim- en ontmoetingsochtenden 
georganiseerd, op 22 juni en op 21 december. Start en afsluiting van deze opruimochtenden doen we 
in de verenigingsruimte aan het Walplantsoen. We wisselen dan ervaringen uit en bespreken de 
zaken die we moeten melden aan de gemeente.  
Ook leuke vondsten melden we elkaar. Wat dacht je van een kuisheidsgordel die door een van de 
vrijwilligers werd gevonden? Er werd direct volop gefantaseerd over de herkomst en hoe die nu in de 
berm is beland. 
 
Wijk Schoon Gewoon 
De werkgroep zet zich in met de slogan ‘Wijk Schoon Gewoon’. Deze slogan wordt ook door de 
gemeente gehanteerd. Je vindt hem bijvoorbeeld terug op de auto’s van de gemeente en op 
verschillende afvalbakken. Zo komt de oproep voor een schone openbare ruimte volop onder de 
aandacht. 
 

 
 
Inmiddels zijn er dus 51 actieve leden van deze werkgroep die een eigen stukje Wijk bij Duurstede vrij 
houden van zwerfvuil. Eind 2019 hebben we de door de deelnemers ‘geadopteerde’ gebiedjes 
verwerkt in de kaart op de website Supporter van Schoon.  
 
 

 
 
We kunnen natuurlijk nog meer opruimhanden gebruiken. Wil je ook je buurt zo nu en dan van 
zwerfvuil ontdoen, meld je dan aan via wijkschoongewoon@gmail.com. Je ontvangt dan een knijper, 
een hesje met het logo en een draagring voor een vuilniszak. Je wordt dan ook opgenomen op de 
kaart van Nederland Schoon die via onze website is te vinden. Meld je aan, je bent van harte welkom. 
 

 
 
  

https://www.supportervanschoon.nl/wijk-bij-duurstede/
mailto:wijkschoongewoon@gmail.com
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Werkgroep vogels --- door René Nijenhuis 
 
Het aantal belangstellenden voor de vogelwerkgroep groeit nog steeds. Op dit moment wordt de 
informatie over de activiteiten naar ongeveer 70 mailadressen gestuurd. In oktober is een 
startvergadering gehouden waarin deze activiteiten zijn besproken. Op deze vergadering waren 13 
personen aanwezig. Tijdens deze vergadering is besloten om een app-groep te starten waarin vragen 
over vogels en vogeldeterminatie kunnen worden gesteld en kennis met elkaar kan worden gedeeld. 
 
In 2018 is besloten dat de Oeverzwaluwwand aan het Amsterdams Rijnkanaal in Rijswijk niet meer 
wordt onderhouden door de vogelwerkgroep.  In 2019 is de werkgroep benaderd door vogelaars uit de 
omgeving van de wand die graag met de eigenaar in contact wilden komen. De zorg voor de wand is 
gelukkig niet verdwenen! 
 
De activiteiten waar de vogelwerkgroep zich mee bezig houdt, zijn: 

- Midwinter Waterwildtelling 
- Nationale Tuinvogeltelling 
- Midwinter Roofvogeltelling 
- Broedvogelmonitoring 
- Kwartelkoningtelling 
- Uilen 
- Ooievaars 
- Blauwe Reiger 
- Huiszwaluwen 
- Gierzwaluwen 
- Vogelexcursies 
- Trektellen 
- Vogelweekend 
- Alerts-app en Vraagbaak-app 
- Patrijzen 
- Zorgboerderij Bossewaard      

Sperwer       (Foto: Marian Rietveld) 
 
De Midwinter Waterwildtelling wordt in januari gehouden. De watervogels in en rond de Kromme 
Rijn van Wijk bij Duurstede tot Bunnik worden geteld. De resultaten worden doorgegeven aan de 
vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland (Sovon). 
 
De Midwinter Roofvogeltelling wordt georganiseerd door de Vogelwacht Utrecht. Langs de Rijn en 
de Lek worden, over een traject van zo’n 17 kilometer, de aanwezige roofvogels geïnventariseerd. 
Hierbij wordt om de 500 meter precies 5 minuten geteld.  
Er waren 7 tellers aanwezig zodat in 2 groepen geteld kon worden. Hoewel er een stevige zuidwesten 
wind met kracht 6 stond, lieten de vogels zich toch goed zien. 
De resultaten van 2019 zijn: Buizerd 24 (2018: 30), Torenvalk 2 (2018: 2) en Sperwer 1 (2018: 1). 
 

 
De Nationale Tuinvogeltelling, die wordt 
georganiseerd door de Vogelbescherming Nederland, 
wordt door de werkgroep gepromoot. Voor de 
plaatselijke kranten worden persberichten aangeleverd 
en op de Zorgboerderij ‘de Bossewaard’ in Cothen 
wordt samen met de bewoners geteld.  
 
 
 
 
Pimpelmees          (Foto: Marian Rietveld) 
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De Broedvogelmonitoring vindt plaats vanaf 
eind maart tot en met half juni. In deze 
periode worden om de veertien dagen de 
vogels geteld die aanwezig zijn in de 
Lunenburgerwaard en de Waarden van 
Gravenbol. De tellingen vinden vanaf 
zonsopkomst plaats en de gegevens worden 
via een app doorgegeven aan Sovon. Een 
computerprogramma berekent met behulp van 
criteria of en hoeveel broedterritoria er per 
soort aanwezig zijn. 

                                                                                             
   Blauwborst  

   (Foto: Jan-Peter Mollema) 
 
Net als in 2018 heeft ook in 2019 tijdens de broedperiode zandafgraving plaatsgevonden in de 
Lunenburgerwaard. Het Utrechts Landschap, eigenaar van deze grond, heeft er op toe gezien dat er 
geen verstoring van broedende vogels heeft plaatsgevonden.     
Naast de vele broedvogels die zijn gespot, was een langs vliegende mannetjes Steppekiekendief toch 
wel een hoogtepunt! 
 
In de Amerongse Bovenpolder West worden eind mei en half juni de aanwezige Kwartelkoningen 
geteld. Omdat deze vogels vooral ’s nachts roepen, wordt deze telling gedaan tijdens een wandeling 
die rond 23:00 uur begint. Ook deze gegevens worden doorgegeven aan Sovon. Helaas was deze 
bijzondere vogel, net als in 2018, ook in 2019 niet in het telgebied aanwezig. 
 
Voor de Steenuil en de Kerkuil zijn in en rond Wijk bij Duurstede en de Betuwe West veel nestkasten 
opgehangen. Voor de Steenuil ongeveer 70 en voor de Kerkuil zo’n 40. In het voorjaar wordt 
gecontroleerd of in deze kasten wordt gebroed en wanneer de eieren uitkomen. De jongen worden, 
als ze oud genoeg zijn, door een ringer geringd. Daarbij worden ze ook gemeten en gewogen.  
In het najaar worden de kasten weer schoongemaakt.  
 
Op het Vikinghofterrein, in de Volderstraat en bij de Zorgboerderij van Bartiméus in Langbroek zijn 
nesten van de Ooievaar waar met succes jongen zijn groot gebracht. In samenwerking met de 
brandweer, die haar ladderwagen inzet, zijn door de ringer 5 jonge Ooievaars geringd (2018: 6). De 2 
jongen op het Vikinghofterrein zijn niet geringd, omdat de grond daar te nat was en de ladderwagen 
daardoor niet bij het nest kon komen. Verder is 1 jong bij de zorgboerderij dood gegaan toen deze 
tijdens een storm uit het nest waaide. 
 

In het kasteelpark broedt een 
kolonie Blauwe Reigers. Na een 
daling van het aantal nesten tot 10 
in 2018, was het aantal bezette 
nesten in 2019 weer gelijk aan dat 
van 2017: 13. Ook in 2020 lijkt de 
stijging van het aantal nesten door 
te zetten. De eerste inventarisatie 
leverde 2 nieuwe nesten op! 
 
 
 
Blauwe Reiger 
(Foto: Doortje Dallmeijer) 
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In de binnenstad, bij de Oeverstraat, Dijkstraat, Wilhelminastraat en Nieuwstraat, broedt een kolonie 
Huiszwaluwen. Verspreid over 6 weken worden deze 
nesten 3 keer gecontroleerd. Ook in Cothen en 
Langbroek worden de kolonies geteld.  
 
De vogelwerkgroep heeft een app-groep Alerts regio 
WbD e.o. waarop leuke en bijzondere waarnemingen 
in de buurt met elkaar worden gedeeld. Voorbeelden 
uit 2019 zijn een Draaihals op het Leersumse Veld en 
een Bladkoning in de Noorderwaard. Deze was helaas 
de volgende dag weer gevlogen, maar Jan-Peter 
Mollema heeft dit zeldzame en bijna niet stilzittende 
vogeltje toch mooi kunnen fotograferen! 
        
In het kader van het project “Groen aan de Buurt” heeft de vogelwerkgroep in het najaar van 2017 de 
werkgroep Zwaluwen opgericht. De werkgroepsleden streven naar verbetering van de nest- en 
leefomstandigheden van de Gierzwaluw en de Huiszwaluw.  
Er zijn modderpoelen voor de Huiszwaluw aangelegd aan de oever van de rivier en er worden veel 
kunstnesten voor de Huiszwaluw en nestkasten voor de Gierzwaluw gebouwd en opgehangen.  
 
In het kader van het trektellen wordt jaarlijks in de eerste week van oktober de Euro Birdwatch 
gehouden, waarbij in heel Europa de trek van vogels wordt geteld. De vogelwerkgroep heeft deze 
activiteit uitgebreid door in het najaar regelmatig de overvliegende vogels bij de Gravenbol te tellen. 
De gegevens worden ingevoerd op de website trektellen.nl   
In 2019 zijn ruim 14.500 vogels geteld (2018: 22000).  
 
In het najaar is ook weer het vogelweekend gehouden. Dit jaar was Retranchement bij het Zwin in 
Zeeland de bestemming. Het was opnieuw een succes met veel vogels, mooi weer en dagen vol 
gezelligheid. 
 

In 2019 zijn vogelexcursies georganiseerd, naar 
het Nuldernauw, de Brouwersdam, de Marker 
Wadden, de Amsterdamse Waterleiding duinen, 
Plantage Willem III / Palmerswaard en de 
Oostvaardersplassen. Tijdens de startvergadering 
zijn de bestemmingen besproken en wie de 
excursie organiseert. Bij de uitnodiging wordt 
informatie over het gebied meegestuurd.  
 
 
Op de zorgboerderij ‘de Bossewaard’ in Cothen 
waren verschillende activiteiten, waarbij leden van 

de vogelwerkgroep betrokken zijn geweest. Zo is er onder andere meegeholpen met de 
tuinvogeltelling. 
 
De Patrijs is een akkervogel die helaas steeds minder voorkomt in ons land en in onze omgeving. 
Daarom heeft de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap in 2018 het initiatief genomen om te 
onderzoeken wat er kan worden gedaan om de Patrijzenstand in onze omgeving te verbeteren. Het 
afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van inventarisatie, om er achter te komen waar op dit 
moment nog Patrijzen zijn. Als dat in kaart is gebracht, wordt op die plekken gekeken welke 
mogelijkheden er zijn om maatregelen te nemen die het leefgebied van deze mooie vogels 
verbeteren. De vogelwerkgroep is bij de inventarisatie, die ook in 2020 nog door gaat, betrokken. 
 
Op de website van de Vereniging staat meer informatie van de vogelwerkgroep. Van de verschillende 
activiteiten wordt verslag gedaan en ook het jaarprogramma van de werkgroep is er te vinden. 
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