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Voorwoord

Beste leden,
2017 was alweer een mooi jaar. Dat de vereniging steeds actiever wordt blijkt overduidelijk uit de verslagen van de
verschillende werkgroepen, zij vormen het hart van de vereniging. Het bestuur probeert op de achtergrond om de
zaken daaromheen zo goed mogelijk te regelen. In mei besloot Ruud Waltman uit het bestuur te stappen, uiteraard
hebben we die beslissing gerespecteerd.
In 2017 hebben we een boel nieuwe kansen gekregen, maar ook zelf gecreëerd. De Flora werkgroep is een
gewaardeerde partner geworden van de gemeente en praat volop mee over het bermbeheer. Landschapsbeheer gaat
door als een marathonloper en slaagt er steeds beter in om het vele werk om te zetten in klinkende munt voor de
verenigingskas. Bij de werkgroep Vogels zitten nu enkele enthousiaste twitchers en wordt een groter project opgezet
voor de huis- en gierzwaluw. De werkgroep Heemtuin slaagt er wellicht in om een langgekoesterde wens in vervulling
te laten gaan, borden die aan bezoekers uitleggen wat er allemaal te zien is. Het Groenberaad heeft meegedacht bij
grotere projecten als de Zandweg en de Markt, waarvan in 2018 de eerste resultaten te zien zijn. Mooie kansen.
Bijzonder blij zijn we dat de werkgroep Natuureducatie weer is opgestaan en met nieuw elan en nieuwe mensen erbij
nieuwe dingen gaat proberen, zoals een groencursus en wellicht een aantal wandelingen. En dan hebben we nog een
nieuwe loot aan de boom, de werkgroep Opgeruimd Wijk, die met intussen al meer dan 30 Opgeruimde Wijkenaren
onze woonomgeving vrijhoudt van zwerfafval. Allemaal mooie en nieuwe kansen.
In 2017 hebben we een oud dossier dichtgeslagen en met volle overtuiging hebben de leden gekozen om niet
zelfstandig te worden maar lid te blijven van het IVN. Over kansen gesproken. Ook kwam het project Groen aan de
Buurt op ons pad, een initiatief van de provincie samen met het LEU, de NMU en het IVN. We werden de provinciale
pilot met de bloemenweide langs de Kromme Rijn. Fijn dat de gemeente dit project volop ondersteunt, het begint te
leven. Weer nieuwe kansen voor een steeds mooier Wijk.
Samen met de kinderboerderij hebben we een eerste activiteit georganiseerd in de herfstvakantie, lekker een beetje
fröbelen en knutselen rond het thema vogels; het mooie weer, de opgezette dieren en de vogelgeluiden maakten het
plaatje helemaal af. Met de winterwandeling over het Kromme Rijnpad naar Wijk bij Duurstede maakten we de
wandeling over het Utrechtpad vol waaraan we in 2016 waren begonnen. En dan was er ook nog de moestuincursus
waar men zelfs vanuit Hilversum op af kwam. Rond het thema ‘Levende Rivier’ organiseerden we een 3-luik met zeer
groot succes, uitverkochte zalen en enthousiaste deelnemers aan een fietsexcursie in de Lunenburgerwaard en
Gravenbol. Vermeldenswaard is ook nog dat we op 31 oktober met een delegatie hebben gedemonstreerd in Den
Haag tegen de achteruitgang van de biodiversiteit. En tussendoor vernieuwden we ook nog de website van de
vereniging, een kans om nog beter te laten zien wat we allemaal doen.
Allemaal mooie en nieuwe kansen. Die kansen moeten we natuurlijk wel verzilveren, maar ik ben ervan overtuigd dat
we dat gaan doen. Ook 2018 wordt een heel mooi jaar. Wijk bij Duurstede kan trots zijn op onze vereniging.
Henny Olthof
voorzitter a.i.
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Financieel jaarverslag --- Anke Matthijs-Rijsenbilt
Financieel overzicht 2017
1000

Bestuur en organisatie

1100
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Vergaderkosten
Bankkosten en rente
Internet
Print- en andere bureaukosten
Bedankjes en attenties

2000

Contributies, donaties en
afdrachten
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Contributies en donaties
Gemeentelijke waarderingssubsidie
Steuntje in de rug RABO
Afdracht IVN

3000
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Huur Walplantsoen
Schoonmaak

4000
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Werkelijk
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€
€
€
€

53,14
130,55
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60,75

Begroot 2017
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€
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€
€
€
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4.204,00
200,00
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€
€
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220,00

€
€

750,00
150,00

€

75,00

€

150,00

€
€
€

217,76
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€
€
€

200,00
150,00
100,00

€
€
€
€

35,00
453,17
131,90
95,59

€
€

200,00
200,00

€

100,00

€

25,00

€

264,04

€
€
€
€
€

4.121,09
103,97
2.222,03
23,52
218,52

€

4.050,00

€

775,00

€
€
€
€
€

100,00
100,00
100,00
100,00
3.000,00

€

100,00

€
€

100,00
500,00

€

800,00

€

8.400,00

4100

Abonnementen en lidmaatschappen

Verzekeringen

5100
5200
5300

Aansprakelijkheid
Ongevallen
Brand en overig

6000

Promotie

6100
6200
6300
6400

Deelname aan evenementen
Promotiemateriaal en middelen
VNMW winkel (inkoop/verkoop)
Onderhoud website

7000

Werkgroepen

7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700

Educatie
Flora
Groenberaad
Heemtuin
Landschapsbeheer
Opgeruimd Wijk
Vogels

8000

Algemeen

8100
8200
8300

Activiteiten
Reservering voor aanschaf middelen
Overig

€

257,00

€

426,02

€

398,48

€

41,08

8400

Jubileum bomen Wijk en Langbroek

€

681,19

€

11.459,02
€ 1.252,57

€

12.711,59

€

12.711,59

€

12.711,59

Saldo (winst/verlies)
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baten

€

50,00

€
€
€

2.500,00
4.200,00
150,00

€

100,00

€

100,00

€

800,00

€
€

7.900,00
-500,00

Balans en vermogen 31-12-2017
Waarde inventaris 1-1-2017
Afschrijving inventaris 31-12-2017
Bank 1-1-2017
Besteding donatie Jannie Boom
Eigen vermogen
Winst 1-1 t/m 31-12

debet
€

3.029,13

€

17.521,18

credit
1121,71

€

1.252,57

€

21.802,88

€
€

228,31
20.452,86

€

21.802,88

Toelichting financieel overzicht 2017.
In het overzicht staat zoals in vorige jaren een vergelijk van de werkelijke uitgaven en inkomsten van 2017 met de
geraamde in de begroting van 2017. Het jaar is afgesloten met een batig saldo van afgerond
€ 1250,-- terwijl in de begroting van 2016 een negatief saldo was voorzien van € 500,--. Per rubriek wordt hierna nog
het e.e.a. toegelicht.
Leeswijzer: De nummering van de rubrieken loopt van 1000 t/m 9000 en corresponderen in de onderstaande
toelichting met de nummers 1 t/m 8.
1. BESTUUR EN ORGANISATIE
In januari 2017 heeft de spaarrekening rente opgeleverd over het jaar 2016. De kosten in deze rubriek vielen lager uit
dan voorzien o.a. doordat er geen externe spreker was op de ALV in maart, de kosten van het internet alleen die voor
de digitale opslag in de cloud van OneDrive betroffen en er geen uitgaven waren voor attenties. Ook waren de
administratiekosten lager, omdat er nauwelijks meer behoefte was aan uitgeprinte jaarverslagen.
2. CONTRIBUTIES, DONATIES EN AFDRACHTEN
Van 144 leden hebben we contributie ontvangen en voor 103 leden hebben we afdracht betaald aan het IVN. Van 1
donateur 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 zeer erkentelijk voor dit steuntje.
ONDERKOMEN
In deze rubriek de kosten m.b.t. de verenigingsruimte aan het walplantsoen. De uitgaven waren hetzelfde als in 2016.
4. ABONNEMENTEN EN LIDMAATSCHAPPEN
We hebben alleen in januari nog gedoneerd aan de Vlinderstichting. In het tweede kwartaal van 2017 heeft het
bestuur besloten om alle lidmaatschappen aan ideële organisaties stop te zetten. Alleen het lidmaatschap van de
gebiedscoöperatie O-gen is gecontinueerd.
5. VERZEKERINGEN:
De brand-, aansprakelijkheids- en collectieve ongevallenverzekering zijn gecontinueerd in 2017.
6. PROMOTIE
T.b.v. de promotie van de vereniging op evenementen is er geïnvesteerd in advertenties op facebook voor het onder
de aandacht brengen van VNMW activiteiten en in materialen om de kraam van de VNMW aantrekkelijker te maken
voor het publiek (post ‘promotiemateriaal en middelen’).
Om dezelfde redenen als laatst genoemd zijn we begonnen met de verkoop in de kraam van boeken en IVN artikelen
(post ‘VNMW winkel’). De verkoop was succesvol (omzet afgerond € 224,--) en heeft een netto winst opgeleverd van
afgerond € 62,-De kosten voor het onderhoud van de website zijn hetzelfde gebleven als in 2016.
7. WERKGROEPEN
 Educatie: De moestuincursus was een succes en heeft netto € 239,-- opgeleverd door de bijdrage van het
IVN en het cursusgeld van de deelnemers.
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Flora: Geen inkomsten en uitgaven
Groenberaad: Hier staan zowel bij de kosten als de baten hele hoge bedragen. Naast reguliere
vergaderkosten en een cadeau voor een afscheid (totaal afgerond € 98,--) bestaat de rest van het bedrag uit
de realisatie van een bloemenweide in het park langs de Kromme Rijn. Deze kosten zijn ruim gedekt door
subsidies van de Hucht de Beukelaar stichting, het LEU en het Carel Nengerman fonds. Het project is
afgesloten met een winst van afgerond
€ 27,-Heemtuin: Kosten voor de aanschaf van bloemenzaden
Landschapsbeheer: De huur van de garage voor de aanhangwagen en gereedschappen is per 1 mei 2017
opgezegd, omdat stallingsruimte gratis ter beschikking is gesteld door de fam. Roosegaarde Bisschop. Heel
veel dank hiervoor. Hierdoor zijn er zijn aanzienlijk minder kosten gemaakt dan begroot. Verder waren er
naast de reguliere kosten voor onderhoud en vervanging van materialen en gereedschappen wat grotere
kosten betreffende de jaarafsluiting en de aanschaf van nieuwe veiligheidshelmen en een kettingzaag.
Particulieren bij wie werkzaamheden zijn verricht hebben ervoor gezorgd dat daartegenover nog aardig wat
baten zijn gegenereerd.
Opgeruimd wijk: Dit initiatief bestond al langer, maar is in 2017 als werkgroep ondergebracht bij de VNMW.
De kosten voor de activiteiten worden gefinancierd door de gemeente en lopen niet via de rekening van de
vereniging. Er zijn in 2017 alleen kosten gedeclareerd voor de catering van een bijeenkomst voor de
vrijwilligers.
Vogels: Voornamelijk kosten voor het ringen van uilen en jonge ooievaars, verreden benzine t.b.v. activiteiten
en de catering voor een bijeenkomst.

8. ALGEMEEN
In de post ‘activiteiten’ de kosten en baten van het drieluik ‘de levende rivier’. De baten zijn de opbrengsten door de
vrijwillige bijdragen van bezoekers van de lezing en de excursie en de opbrengst van toegangskaarten voor de film en
de consumpties van de bezoekers. De netto winst bedroeg
ca. € 164,--. Er was ook nog een kleine opbrengst van € 5,-- uit een kinderactiviteit op de kinderboerderij.
Onder de post ‘overig’ de kosten van de opstart van het procederen bij de Raad van State tegen de uitbreiding het
hondenuitlaat strand in de Gravenbol. Onder deze post is ook de laatste afwikkeling van de op 31-12-2016 opgeheven
stichting Wijks Castellum gebracht. Op hun verzoek is dat in 2017 via de rekening van onze vereniging verlopen,
omdat hun rekening tegelijk verviel met het opheffen van de stichting. De financiën zijn helemaal neutraal voor onze
rekening afgesloten.
Tijdens de viering van haar 25-jarig jubileum in mei 2015 heeft de vereniging 3 bomen aan de gemeente Wijk bij
Duurstede geschonken, voor iedere kern één. De boom in Cothen is in 2016 aangeschaft en geplant. Voor de kernen
Langbroek en Wijk bij Duurstede is dat in 2017 gebeurd.

BALANS EN VERMOGEN
In deze rubriek is het saldo op de bank en de waarde van het inventaris (denk aan kijkers, bat detector, motorzagen,
bosmaaiers, etc) samengebracht in een balans op de afsluitingsdatum 31-12-2017.
Dit resulteert in een banksaldo na vermeerdering met de winst van afgerond € 18774,-- en na aftrek van de
afschrijving op het inventaris en gelabeld geld in een eigen vermogen van afgerond
€ 20450,-- op 31-12-2017. De afschrijving op het inventaris is hoger uitgevallen dan in 2016 vanwege het afvoeren
van 2 kapotte motorzagen.
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Werkgroep Flora --- door Linda Horst
Afgelopen jaar is de werkgroep verder gegaan met het inventariseren van planten in de gemeente wijk bij Duurstede,
zowel langs de kernen als in het buitengebied. De bermen van Kortland, Geerweg, Lekdijk west, Bovenwijkerweg,
Landscheidingsweg, delen van de Langbroekerdijk, Gooyerdijk west en de Strijp zijn bezocht. Als gezamenlijke
excursie hebben we enkele interessante natuurgebieden verkend: de Nevengeul , de Steenwaard en het Lange
Broek.
De hoeveelheid bloemplanten maakt de berm attractief, ook voor de bloembezoekende insecten. De bijzondere
soorten geven een indicatie voor de ecologische waarde van het terrein. Er zijn een aantal topbermen, waar we
bijzondere (maai-)aandacht voor gevraagd hebben aan de gemeente. Dit zijn bermen of groenvlakken met meer dan
15 bijzonder waardevolle planten! Het gaat om de Geerweg en het brede vlak van Kortland, de Nevengeul, Lekdijk
west t.o de Bosscherwaard, Langbroekerdijk west en delen van de Gravenbol. Andere bermen zijn incidenteel
waardevol en (nog) kansrijk.
Vroeger waren en meer topbermen in Wijk bij Duurstede. Helaas is er zeker achteruitgang en veel storingsvegetatie.
Daarentegen heeft de Geerweg een geheel nieuwe fantastische vegetatie die er vroeger niet was! Alle zaad is overal,
de omstandigheden bepalen hoe de kansen liggen
om tot ontwikkeling te komen.
De toplocaties zijn hieronder aangegeven in de kleur
oranje. Deze blijven dermate bijzonder dat we deze
jaarlijks inventariseren. Een omissie is dat hier de
inventarisatie ontbreekt van waardevolle
wegbeplantingen, laanbomen, struweel, insecten,
vogels, paddenstoelen of (herpeto)fauna. Het zou
een grote bijdrage zijn als er amateur natuurkenners
zich hiervoor opwerpen. Twee initiatieven gaan in de
richting: vleermuizen spotten en hulp bij veilige
paddentrek.

Flora inventarisatie 2016 en 2017
Wijk bij Duurstede

2017

2017

2016

2016

Aantal soorten

Soorten NWK Aantal soorten
3 en hoger

Soorten
NWK 3 en
hoger

15 of meer oranje Zeer waardevol
7 tot 15 blauw
5 tot 7 groen
Buitengebied:

Bijzonder
Potentieel waardevol

Minder dan 5

Lekdijk West - sluis
86

21

Lekdijk oost, deel O+W

80

5

Lekdijk oost, deel oost v.a hoek veerweg, exp NW

65

4

Lekdijk oost. deel west v.a. hoek aansluiting Veerweg

58

6

Broekweg oost- kanaalzijde

55

8

Broekweg oost, tussen kanaal en weg

59

10

Lekdijk west, winterdijk oost deel t.o. Bosscherwaard
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Broekweg west, zuid zijde
‘’

48

noord zijde

28

Wijkersloot tot Spiegelweg noordzijde

36

Wijkersloot na Spiegelweg NZ tot Hoekse dijk

25

Wijkersloot Hoekse dijk tot Spiegelweg ZZ

33

Nachtdijk

40

2

Trechtweg westdeel, zuidzijde

105

8

Kapelleweg west, exp Z

97

4

64

1

Kapelleweg oost, exp Z

59

1

Kapelleweg oost, tussen 2 haakse bochten, exp N

47

Ameronger wetering, droge kant;15 trajecten
Ameronger wetering, natte kant

54
53

8

Landscheidingsweg oost, nz

46

4

Landscheidingsweg oost zz

45

5

Groenewoudse weg Oost,nw

31

4

Groenewoudse weg Oost, zo

36

4

70

3

89

11

69

5

45

2

‘’

, exp N

Landscheidingsweg west

42

5

Groenewoudseweg west
Wijkerweg
Bovenwijkerweg oostzijde

81

10

66

8

Langbroekerdijk Midden zuidz

55

11

Langbroekerdijk West, zuizijde

94

15

‘’

westzijde

Langbroekerdijk Oost, Zuidz

Gooyerdijk oost, zuidzijde
Gooyerdijk Mid west zuidzijde
‘’

noordzijde

Gooyerdijk midden, zuidzijde
‘’

noordzijde

Gooyerdijk west zuidzijde

69

12

81
78

11

92
89

14

84

20

Strijp westzijde

45

2

Strijp oostzijde

42

4

‘’

noordzijde

Kern Wijk bij Duurstede
Wadi 1

57

Wadi 2

72

Wadi 3

76

Langbroekse weg, westz
‘’

20

, oostz

36

Kortland breed

56

17

Kortland smal, ts rijweg en fietspad, ts Vogelpoelweg en
Wegmaat

37

6

34

10

80

28* zie
soortenlijst

53

21

Geerweg deel 2, middenstuk bij info bord
Geerweg deel 3 begin wetering

6
43

1

40

7

41

3

Romeinenbaan
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32

Botersloot
Geerweg na fietsafslag, N

53
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Natuurterreinen Excursies
Vikinghof

43

Nevengeul

74

13

Gravenbol
Het Lange Broek

49

18

Steenwaard

99

24

11

75

2

82

16

De dijken worden steeds waardevoller door ecologisch maaibeheer en inzaai. De HDSR maakt zich daar hard voor.
Het glanshaververbond is volop te bewonderen langs de Lekdijk west. Het is een karakteristieke plantengemeenschap
is op en langs rivierdijken, een hooiland in meer lagen met veel grassen en bloemrijke kruiden, zoals schermbloemen.
Deze trekken veel insecten aan, en die weer vogels etc. In de uiterwaarden en op de rivierdijkhellingen vinden we ook
stroomdalsoorten. We noemen onder andere: wilde kruisdistel, knolboterbloem, beemdkroon, aardaker, grasklokje,
kruisbladwalstro, kleine ratelaar, kleine pimpernel (foto).

In Wijk bij Duurstede wil de VNMW linten van bloemrijk grasland door het landschap bevorderen. Een soort corridor:
verbindingen voor vogels, vlinders, insecten, padden, muizen e.d. De term bloemrijk grasland wordt gebruikt als een
soort verzamelnaam voor een reeks van graslandtypes. Naast een aantal grassoorten komen er veel bloeiende
kruiden voor. Omstandigheden als grondsoort, waterhuishouding, mineralengehaltes in de bodem, het gevoerde
beheer, verstoring, omgeving etc. bepalen welke graslandtypes voorkomen. Een belangrijke storende factor is het
kapot rijden van de bermen, doordat het verkeer op een smalle weg elkaar moet passeren. De verkeersdruk neemt
toe en er zijn steeds bredere landbouwwerktuigen die de weg en de berm zwaar belasten. Een andere reden dat veel
wegbermen weinig waardevolle soorten herbergen is eutrofiëring , dwz een te voedselrijke bodem.
De waardevolle bermen verdienen een verbetering in de wijze van maaien: tijdstip, maaihoogte en maaisel laten
liggen en na drie dagen opruimen, dus stoppen met direct afzuigen. Een aanbeveling van de vlinderstichting is een
vijfde deel van het gras te laten staan in roulerende volgorde. Dat kan alleen bij bermen met een zekere breedte. Kan
de gemeente garant staan voor behoud van kwaliteit en waarde die het nu heeft? Er zijn toezeggingen gedaan voor
gevarieerd beheer en meer maatwerk. De terreinen langs de Geerweg komen in ieder geval in aanmerking voor
ecologisch beheer.
jaarverslag 2017 VNM,

IVN-afd. Wijk bij Duurstede

pagina 8 van 30

Een geheel ander initiatief afgelopen jaar was de aanleg van een bloemenweide langs de Kromme Rijn in de
Noorderwaard. Deze kans deed zich voor dankzij de start van gemeentelijke deelname aan “Groen aan de Buurt”.
Het ecologische zadenmengsel is samengesteld uit streekeigen soorten die kansrijk zijn op zwaardere kleigrond. Het
is echter wel de vraag of het zaad onder water liggend tot ontwikkeling zal komen. Veel neerslag en ingestampte
grond door machines zijn hier debet aan. Er zal misschien een extra inzaai actie nodig zijn. Een ander initiatief “Groen
aan de Buurt” is Operatie Steentegel. De steenbrekers staan los van de VNMW, maar we zijn heel erg blij mee met
hun acties om de tegels te vervangen door groen.

Met een kerngroep van acht actieve leden zijn we een kleine werkgroep, die wel wat aanwas kan gebruiken. Nieuwe
leden zijn meer dan welkom en kunnen in de aangeboden cursus van de werkgroep educatie hun kennis opfrissen,
voordat ze met een ervaren lid het veld ingaan.

Ter illustratie, hieronder, een lijst met geïnventariseerde plantensoorten met een hoge natuurwaarde langs de
Geerweg , het middenvlak . Hier hebben wij in totaal 80 soorten aangetroffen in de maanden mei en juli. Daarvan
waren 28 soorten met (natuurwaarde klasse) NWK ≥ 3
Agrimonie
Brunel
Cichorei
Draadereprijs
Echte koekoeksbloem
Gevlekte orchis
Gewone ereprijs
Gewone pastinaak
Gewone rolklaver
Glad walstro
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Glidkruid
Groot streepzaad
Grote teunisbloem
Heelblaadje
Heggenwikke
Hopklaver
Jacobskruiskruid
Kleine bevernel
Knoopkruid
Korenbloem
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Kraailook
Margriet
Peen
Rietorchis
Ringelwikke
Veldlathyrus
Viltig kruiskruid
Zomp vergeet-me-nietje
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Werkgroep Groenberaad--- door Henny Olthof Foto’s: Evert van Leeuwen en Henny Olthof
1.
Er samen iets van maken
Opkomen voor het belang van groen, landschap en natuur. Dat is wat het Groenberaad wil doen samen met
overheden en andere organisaties die hierin een rol spelen. Dat gaat vaak goed, er zijn goede contacten met
de gemeente, gebiedscoöperatie O-gen, het Utrechts Landschap en HDSR. Ook weten we de provincie,
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de landschapscoördinator te vinden wanneer nodig. Vaak lopen onze
belangen parallel, maar soms helaas niet.
Twee dossiers waar wij zorgen over hebben zijn de Omgevingsvisie en de Gravenbol. Bij de nieuwe
Omgevingsvisie lijkt het primair te gaan over ‘meer mogelijk maken’ in het buitengebied. Daarbij worden de
belangen van landschap en natuur nauwelijks meegewogen, in tegenstelling tot andere belangen. De
argumentatie daarvoor, namelijk dat het vanzelfsprekend is dat landschap en natuur moeten worden
versterkt, deugt niet. Er is namelijk niets vanzelfsprekend wanneer het om het afwegen van belangen gaat,
dat moet je altijd borgen in een proces. Dat dit nodig is blijkt wel uit de enorme achteruitgang van de
biodiversiteit.
Op de Gravenbol worden, als het aan de gemeente ligt, nieuwe bestemmingen gevestigd. Deze maken meer
activiteiten mogelijk en vergroten het hondengebied in dit Europese Natura 2000 gebied. Dit is wel het
belangrijkste stukje natuur binnen de gemeentegrenzen, goed beschermd. Om die reden loopt er namens de
VNMW een beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Ook hebben we
handhavingsverzoeken ingediend om overlast van loslopende honden te voorkomen.
Organisatie
Het Groenberaad heeft in 2017 12 keer vergaderd op de gebruikelijke tweede woensdag van de maand. Ook
zijn we met een delegatie drie avonden op cursus geweest bij de NMU in Utrecht. Twee leden hebben in
2017 het Groenberaad verlaten, Ruud Waltman in mei en Niek van Staaden in september. Niek is, indien
nodig, beschikbaar als extern adviseur op het gebied van juridische zaken.
We zijn benieuwd wat het nieuwe jaar gaat brengen. In maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad,
hoe gaat de raad er straks uitzien en wat zijn de plannen van de politieke partijen voor groen, landschap en
natuur? Misschien komt er eindelijk duidelijkheid over de Bosscherwaarden? Hoe gaat het maatwerkproces
van de Omgevingsvisie eruitzien, hebben landschap en natuur hier nog een stem of gaat het louter om
ondernemers en agrarische bedrijven? We gaan het zien in 2018.
Het Groenberaad bestaat uit Sonja Fris, Linda Horst, Evert van Leeuwen, Henny Olthof en Frans Vera; geen
van de leden is politiek actief. Versterking met een of twee nieuwe leden zou mooi zijn, we houden ons
aanbevolen.
2.
Eigen initiatieven
Op initiatief van het Groenberaad zijn de volgende zaken opgepakt.
Bloemenweide
De bloemenweide is een initiatief in het kader van GroenaandeBuurt (zie verderop in dit verslag). Het is een
stuk grond van 1.500 m² in het Noorderwaardpark tussen de moestuinen en de Kromme Rijn. Dit moet een
idylle worden met mooie bloemen voor vlinders, bijen en andere insecten.
De weide is in oktober provisorisch geopend door directeur Ivo Brautigam van het LEU, wethouder Hans
Marchal van de gemeente en Sonja Fris van het Groenberaad. Provisorisch, omdat er een tijdelijk bord is
geplaatst want er is nu nog niets te zien. In de weken voor de opening is op de plek geïnventariseerd door
IVN Nieuwegein en IJsselstein en omstreken, is de grond bewerkt en afgeplagd en vervolgens ingezaaid
met een streekeigen mengsel. Zodra de weide in bloei staat zal de definitieve opening plaats gaan vinden.
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Cursus NMU
In het vroege voorjaar zijn we drie avonden op cursus geweest bij de NMU. Het thema was ‘Help een plan’,
ofwel een overheid, bedrijf of particulier wil iets gaan doen dat gevolgen heeft voor groen, landschap of
natuur. Wat zijn de procedures die gevolgd moeten worden, hoe kun je als natuur- en milieuorganisatie
invloed uitoefenen, plannen bijsturen en slechte plannen tegenhouden? We hebben weer veel geleerd en
ook nuttige contacten gelegd.
Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB)
Het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid is het Europese richtsnoer hoe we de agrarische sector willen
inrichten, wat zijn de prioriteiten, waarvoor is of komt subsidie beschikbaar en welke ontwikkelingen willen
we wel of niet. De Europese Commissie maakte een uitgebreide internetconsultatie beschikbaar via welke
iedereen zijn of haar mening kon geven. Vanuit het Groenberaad deden we hier uiteraard aan mee en we
plaatsten het logo van de VNMW op de webpagina van de Living Land organisatie.
Klachtenwijzer afgerond
Een project waar we langere tijd aan hebben gewerkt kon in 2017 worden afgerond, namelijk het opstellen
van een klachtenwijzer. Hiermee moet het makkelijker worden om te achterhalen bij welke instantie je moet
zijn als je iets ziet gebeuren en denkt ‘Kan dit wel?’. In juli plaatsten we het stuk op de webpagina van het
Groenberaad. Ook stuurden we een versie naar de gemeente.
Wet natuurbescherming
Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht, die de oude
Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet heeft vervangen. Er worden onder andere
taken van het rijk overgedragen naar de provincie. Begin februari bezoeken we een informatiemiddag van de
provincie. De nieuwe actieve bescherming kan belangrijk zijn, evenals het aanwijzen van 41 icoonsoorten in
de zogenaamde natuurparels. Ook gaat de provincie een overleg aan met verschillende organisaties over
het versterken van de biodiversiteit.
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3.
Initiatieven van anderen
De meeste tijd hebben we besteed aan projecten en initiatieven van derden. Onze betrokkenheid daarin
varieert van het bijwonen van een enkele vergadering, het invullen van een enquête, tot het volop
meedraaien in grote meerjarige projecten, waar dan behoorlijk veel tijd en energie in wordt gestoken.
Amerongerwetering
De Amerongerwetering was de eerste weg waar een groot bomenplan is uitgevoerd in 2012. Hierbij zijn
nieuwe bomen geplant maar ook zijn oude bomen blijven staan, omdat die dienden als markering van
vliegroutes van vleermuizen. Sinds die eerste uitvoering waren 25 bomen uitgevallen en werden er 30
bomen aangemerkt als attentieboom. Het was nu tijd voor fase 2 van dat plan; de vervanging van de
overgebleven oude bomen en aanplant van nieuwe. Een extra probleem was het feit dat op het eerste
gedeelte, de Nieuweweg, veel essen staan die zijn aangetast door de essentaksterfte.
Een ecologisch adviesbureau heeft advies uitgebracht over onder welke omstandigheden de vliegroutes
voor de vleermuizen in stand zouden kunnen blijven. Het Groenberaad overlegt met de gemeente en met
Staatsbosbeheer. Op haar grondgebied staan eiken die wellicht ook van belang zijn voor de vleermuizen,
maar dan mogen ze uiteraard niet worden gekapt. Begin december zagen we de eerste versie van het plan,
maar we waren niet tevreden. Er werden te weinig bomen vervangen, waardoor er gaten ontstonden die de
vliegroutes onderbreken. Wij pleitten om meer bomen aan te planten ter vervanging van de verdwenen
exemplaren.
Eind december horen we dat de gemeente het met ons eens is. In 2018 zullen we verder met de gemeente
overleggen hoe dit plan nog verbeterd kan worden.
Beheerplan Natura 2000 - provincie Gelderland
In mei kwam het concept Beheerplan Natura 2000 Rijntakken uit. In dit plan staat hoe de provincie om zal
gaan met het beheer in de Lunenburgerwaard, de Sandenburgerwaard en de Gravenbol. Wij menen dat een
aantal verplichte onderdelen ten onrechte niet zijn opgenomen en hebben daarom een zienswijze ingediend
bij de provincie Gelderland, de penvoerder voor dit project.
De instandhoudingsdoelen zijn niet of onvoldoende uitgewerkt, het bestaande gebruik wordt niet
gespecificeerd en de bevoegde gezagen worden niet benoemd. Vooral de ‘legalisering’ van het bestaande
gebruik is ernstig, omdat daar ook het vermesten van bepaalde percelen en het loslopen van honden in
grote delen van de Lunenburgerwaard mee kan worden bedoeld. Dat zijn zeer ongewenste situaties in dit
gebied. De provincie belooft om in het vroege voorjaar van 2018 met een definitieve versie te komen.
Birkaflat - Volksbelang
In juni gingen we met woningstichting Volksbelang, de gemeente en bewoners van de Birkaflat om tafel om
te praten over de wateroverlast in de kelderboxen van
de flat. Deze situatie was vergelijkbaar met de Dr.
Janssenflat, waar in 2016 een talud is afgegraven en
vervolgens ingezaaid en beplant met planten die
vogels in insecten lokken. Het leek erop dat de animo
voor zelfbeheer hier niet zo groot was als bij de Dr.
Janssenflat, zodat de gemeente nu een bosplantsoen
zal aanleggen met vlier, hazelaar, sleedoorn en
wellicht meidoorn, kornoelje en vlinderstruik.
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Bosscherwaarden - Bosscherwaarden BV
Ook dit project liep het hele jaar door en is nog (lang) niet afgerond. In januari werden we gevraagd door het
collectief Waardevol Culemborg om onze ervaringen te delen over het gevolgde proces. In Culemborg wordt
wellicht een recreatieplas in de Redichemse Waard verondiept door dezelfde initiatiefnemer en men wil leren
van onze ervaringen. We gingen hier uiteraard op in.
In april bracht het Groenberaad een stuk uit met daarin de echte feiten over dit project. In de pers werden
door allerlei mensen namelijk beweringen gedaan waar objectief wel iets op viel af te dingen. Eind april
hielden we een avond voor leden met de tegenstanders van het huidige plan. Ook hielden we een peiling
onder de leden van de vereniging; vinden zij dat dit plan moet doorgaan of niet? De uitslag was 84,3% ja,
13,7% nee en 2% geen mening; opkomst was 36,2%. Ook gaven we een interview voor de Wijkse Courant.
Daarna leek de vaart er volledig uit. Tegen de zomer was het MER in concept gereed en HDSR, de
provincie en Rijkswaterstaat hadden geen opmerkingen. De gemeente wilde echter wat zaken beter
uitgelegd zien, zoals de geluids- en stofoverlast. Een nieuwe MER werd aangeleverd en daarna bleef het
weer stil, tot op dit moment aan toe.
In november besloten we om informatie te gaan halen bij andere projecten om zo beter te weten hoe dit
soort initiatieven nu in werkelijkheid verlopen. We kozen op papier een aantal interessant lijkende
initiatieven, deden bureau-onderzoek, gingen op lokatiebezoek en maakten afspraken met zoveel mogelijk
betrokkenen, van initiatiefnemers via klantbordgroepen en dorpsraden naar natuurverenigingen en zelfs een
lokale politieke partij. De bedoeling is om in het voorjaar van 2018 een tweede stuk te produceren met daarin
de lessen van andere projecten.
Co-vergister Cothen - Stichting Groene Energie Krommerijn en Heuvelrug
In het vroege voorjaar werden we geconfronteerd met een plan om een co-vergister te bouwen in Cothen.
Het zou gaan om een relatief kleine installatie van 30.000 ton per jaar bestemd voor de mestverwerking van
enkele lokale agrariërs. Voor dit plan was geen MER vereist en waren er volgens een extern bureau ook
geen negatieve effecten te verwachten voor de Natura 2000 gebieden.
Nadat het plan ter inzage was gelegd bleek dat er een nieuw, veel groter plan zou worden gerealiseerd van
maar liefst 96.000 ton per jaar. Voor zover wij kunnen beoordelen is maar beperkt getoetst of dit plan MERplichtig is en de effecten op de Natura 2000 gebieden zijn met een vluchtig onderzoek als ‘binnen de
normen’ beoordeeld. Het is noodzakelijk dat voor deze grote installatie ook veel mest en ander materiaal van
ver buiten de gemeente moet worden aangevoerd, waardoor het aantal vervoersbewegingen fors gaat
toenemen.
Over het algemeen zijn wij geen voorstander van dergelijke installaties: ze houden een ongewenste situatie,
teveel mest, in stand en kunnen vrijwel altijd alleen werken door forse subsidies uit de algemene middelen.
De Engk
Over de wijk de Engk hadden we in het voorjaar overleg. Bij de Boterslootweg komt een rotonde en op de
plek van de Driehoek komen een appartementencomplex en eengezinshuizen. Op de plek van de Opstap
komt ook een appartementencomplex. De stukken groen langs de voormalige David van Boergondiëweg
worden verkocht voor woningbouw, wellicht dat een van de stukken nog wordt ingericht voor parkeren. Het is
bijzonder zorgelijk dat er steeds veel bomen en ander groen verdwijnen uit deze wijk. Het aanplanten van
bomen langs de Singel biedt maar deels compensatie.
Essentaksterfte
In augustus ontving de gemeente een rapport van Boomtotaalzorg over de status van de essen in de
gemeente. Overal in het land, maar ook daarbuiten, worden essen aangetast door het vals essenvlieskelkje,
een schimmel die zich via de lucht verspreidt. Het zou zomaar kunnen dat uiteindelijk tot 90% van alle essen
hieraan ten onder zullen gaan.
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In de gemeente gaat het om 2.465 bomen (ongeveer 1/5 van het totale bestand), waarvan 1.033 licht zijn
aangetast, 324 matig zijn aangetast en 48 ernstig zijn aangetast. Het advies was om bij 1.281 bomen het
dode hout weg te snoeien en 37 bomen moesten direct worden gekapt. De matig en ernstig aangetaste
bomen staan vrijwel allemaal in het buitengebied; in de kernen zijn de bomen tot nu toe relatief gezond. In
2018 maar ook de jaren daarna zullen we helaas de gevolgen van deze ziekte gaan zien.
Gereedschapsuitleen
In het najaar kwam een oud idee, geopperd tijdens de ombuigingssessies van september 2014, weer
bovendrijven, namelijk het faciliteren van zelfbeheer door bewoners door een uitleenpunt van
tuingereedschap in te richten. Dit was een oud idee van WijkNogLeuker en het Groenberaad. In een eerste
overleg werd het idee geopperd om samenwerking te zoeken met de GECO, zodat de gemeente niet hoeft
te investeren in materiaal en de bemanning van een uitleenpunt. Dit bleek een goed en uitvoerbaar idee.
Ook zal er aandacht komen voor de veiligheid, het ophalen van het snoeiafval en een goede communicatie.
We gaan dit in 2018 verder uitwerken.
Gravenbol
In februari kwam de gemeente met het concept-bestemmingsplan voor de 6 kavels op de Gravenbol die
door een wijziging van de gemeentegrens op Wijks grondgebied zijn komen te liggen. De bestemming was 6
* Natuur, een logische keus gezien de ligging in het NNN (NatuurNetwerk Nederland) en Natura 2000
gebied. Later kwam de gemeente daar echter op terug, en vestigde onder andere een bestemming
Recreatie en Agrarisch. Ook stond zij toe dat honden verder mogen lopen dan volgens de geldende
verordening was toegestaan en werden ook kamperen en horeca toegestaan. Volstrekt ongewenst en ook
onnodig vonden wij.

Op de raadsvergadering van 4 juli zei de wethouder nog toe dat er een hek komt op de plek aangegeven
door de verordening, maar ook daar kwam de gemeente later terug. Begin september werd ons gevraagd
akkoord te gaan met een hek veel verder het natuurgebied in; daar hebben we uiteraard niet mee
ingestemd. We besloten beroep in te stellen bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan voor 3 van
de 6 kavels en verder dienden we een handhavingsverzoek in om de honden uit het Natura 2000 gebied te
weren.
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De gemeente meende eerst die zaak af te kunnen schuiven op het Recreatieschap, maar wij bleven bij ons
standpunt. De gemeente en de BV GravenBol moeten handhaven en wij herhaalden ons
handhavingsverzoek. Eind van het jaar was het nog steeds niet duidelijk waarom de gemeente echt meer
honden en recreatie wil ten koste van het natuurgebied. Wordt vervolgd.
GroenaandeBuurt - IVN, NMU, LEU, provincie Utrecht, Wijk bij Duurstede
In april waren we op het provinciehuis voor de aftrap van GroenaandeBuurt. Dit is een initiatief van het IVN,
de NMU, het LEU en de provincie Utrecht. Deze ontwikkelden samen met een aantal gemeenten groene
projecten door en met bewoners. De gemeente Wijk bij Duurstede deed mee en de VNMW leverde het
eerste project in de provincie, de bloemenweide in het Noorderwaardpark tussen de moestuinen en de
Kromme Rijn.
Eind juni werd nog een groot aantal andere ideeën opgehaald tijdens twee bijeenkomsten in het
gemeentehuis. De vereniging was naast de bloemenweide ook actief met het project voor de zwaluwen van
de vogelwerkgroep. Ook werd een hernieuwde poging gedaan een derde klompenpad op de kaart te zetten.
Bij sommige van de andere projecten waren we zijdelings betrokken.
Groenbeheer
In november maakten we kennis met de nieuwe ambtenaar verantwoordelijk voor groenbeheer, Stan
Mennen. Coosje Bakker, die voorheen deze rol had, was de opvolger geworden van Hay Timmermans bij de
afdeling groenbeleid; Hay was met pensioen gegaan. Wij vertelden dat we een goede verstandhouding met
de gemeente belangrijk vinden en dat wat ons betreft het Bomenbeleidsplan leidend is. Verder zullen we het
vaak eens zijn of worden over bepaalde situaties, maar soms zullen we tegengestelde belangen en
meningen hebben. Dat bleek geen probleem.
Stan kaartte meteen een probleem aan dat hij snel wil oppakken, namelijk wortelopdruk op een aantal
plekken (Molenakker, Dr. Janssenstraat, Amstel, Keizer, Druivengaard, Nachtegaal en Schoener). We
gingen kijken en deden suggesties, die deels zijn overgenomen. Ook kaartten we een aantal situaties aan
waar beschermde bomen zonder vergunning zijn gekapt (Zonnewijzer). Stan ging dit communiceren met de
buitendienst, dit mag uiteraard niet gebeuren. We spraken af dat we regelmatig en wanneer nodig contact
zullen houden en de gemeente gaat de kaplijsten weer delen.
Groenstructuurplan
Een Groenstructuurplan is een beleidsdocument waarin alle groene structuren (vlakken, lijnen en punten)
zijn beschreven met daarbij de kwaliteiten en ambities. Het oude plan was uit nog uit 1990, zonder de wijk
De Geer, met nog een mogelijke stadsuitbreiding op het Vikinghofterrein en ook nog zonder de kernen
Cothen en Langbroek. Hier was dus echt een nieuwe versie nodig.
In november hadden we een eerste overleg, waarbij het vooral over de grote lijnen ging: wat moet er in het
plan staan, wat willen we bereiken en hoe en door wie moet het plan worden gebruikt. Een aanpak per kern
en per wijk leek het meest praktische. Verder moeten alle waardevolle elementen van de groenblauwe
structuur worden opgenomen. In 2018 gaan we verder.
GVVP
Ook het Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan was toe aan een nieuwe versie en bewoners konden zich
aanmelden om mee te denken, vanuit het Groenberaad deden en doen we nog steeds mee. Na een eerste
avond met vooral kennismaken ging het de tweede avond over de globale verkeersstructuur; hoe ziet het
bestemmingsverkeer en doorgaande verkeer eruit, wat zijn knelpunten en hoe zouden die kunnen worden
aangepakt? In 2018 gaat dit project verder met als onderwerpen onder andere het parkeren en het verkeer
in het buitengebied.
Hagen
In februari en maart hadden we overleg met de gemeente over de hagen. Sommige waren teruggekomen uit
zelfbeheer, ook zijn er wel eens hagen gerooid omdat er geen zelfbeheerovereenkomst was. De gemeente
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wil hagen op beeldbepalende plekken handhaven en het Groenberaad ging op andere plekken kijken of er
wellicht nog zelfbeheerders te vinden zijn.
In februari deden we op meer dan 50 adressen brieven in de bus om beheerders te zoeken voor de hagen
langs de Hordenweg en de Klipper. Hierop kwamen reacties, één groep bewoners ging zelfs spontaan al
een stuk haag onderhouden. Bij een voorbespreking van de gemeenteraad in april werd duidelijk dat de
hagen die uit zelfbeheer terugkomen niet langer zullen worden gerooid, maar weer door de gemeente zullen
worden onderhouden. Dat is uiteraard mooi.

Lunenburgerwaard - O-gen
In dit natuurontwikkelingsproject werd de volgende stap gezet, namelijk het afronden van het voorlopig
ontwerp. De resultaten van het bodemonderzoek werden meegenomen en die leidden tot wat aanpassingen.
Toen bleek dat er ook een dijkversterking door HDSR aan zat te komen (Sterke Lekdijk, zie verderop in dit
verslag) met gevolgen voor de planning van de Lunenburgerwaard. Uiteindelijk moest worden besloten om
na het afronden van het voorlopig ontwerp (vroege voorjaar 2018) pas op de plaats te maken, totdat het
voorkeursalternatief van de dijkverversterking bekend zal zijn, wat naar verwachting pas in 2020 het geval is.
Pas dan kan worden bekeken of er koppelkansen zijn en kan worden gestart met het maken van het
definitieve ontwerp.
Wij hopen dat het mogelijk is dat in de tussentijd nog wat percelen van agrariërs en projectontwikkelaars
worden overgenomen, zodat een robuuster plan kan worden gemaakt. Mocht het project van de
Bosscherwaarden doorgaan, dan kunnen we in ieder geval ook alvast aan de slag met de verplaatsing van
de recreatiefunctie van de Gravenbol naar de kop van de Lunenburgerwaard naast het Inundatiekanaal.
Markt
De inrichting van de Markt is een oud hoofdpijndossier voor de gemeente. Er zijn veel (tegengestelde)
belangen en regelmatig komen belangengroepen met plannen naar buiten van hoe het anders zou kunnen.
In het najaar besloot de gemeente dat een brede groep van belanghebbenden (winkeliers, horeca,
bewoners) samen met een ervaren moderator in twee avonden een plan mocht opstellen. Er waren 60
mensen die meededen en een breed scala aan onderwerpen kwam aan bod: parkeren, horeca, weekmarkt,
bomen, fietsen, beleving en het straatmeubilair.
Het resultaat was een schets waarbij er eenrichtingsverkeer wordt ingesteld, er meer ruimte komt voor
fietsen en alleen parkeren voor een korte boodschap is toegestaan. Ook wordt het hele plein opnieuw
bestraat zodat de stoepen verdwijnen. De bomen zullen worden gesnoeid (niet gekandelaberd) zodat het
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lichter wordt op de Markt. Naast de zieke kastanjeboom wordt een nieuwe boom neergezet die de
bestaande op termijn gaat vervangen. Een mooi resultaat vinden wij.
Omgevingsvergunningen
Ook in 2017 waren er weer de nodige omgevingsvergunningen over het groen. We telden er minstens 25,
waarvan 16 kapvergunningen. Maar ook gingen ze over bedrijfsuitbreidingen in het buitengebied. Bij dat
laatste gaat het dan vaak over agrariërs die meer vee willen gaan houden in nieuwgebouwde stallen. Onder
het bestemmingsplan buitengebied 2015 is dat toegestaan, zelfs in de milieuzone Natura 2000, mits de
berekende stikstofbelasting op de beschermde gebieden niet toeneemt. Ook mogen er geen andere
significante negatieve effecten zijn op de instandhoudingsdoelen. Intussen is uit onderzoek wel duidelijk
geworden dat die berekeningen veel te optimistisch zijn en dat de beschermde gebieden er nog steeds
verder op achteruit gaan.
Bij alle aanvragen gingen we langs op het gemeentehuis om de gegevens op te vragen. Helaas moet dit nog
steeds door eerst een afspraak te maken, waarmee behalve het ongemak ook tijd verloren gaat. De
informatievoorziening bij de aankondigingen in de pers is wel duidelijk verbeterd. Het is nu vaak direct al
duidelijk waar het precies om gaat. Uiteindelijk besloten we om bij geen van de aanvragen bezwaar aan te
tekenen. Het is duidelijk geworden dat er andere afwegingen worden gemaakt zodra het over de gemeente
gaat die een gemeenteboom gaat kappen in vergelijking met een particulier die boom op eigen erf wil
omhalen. Dat laatste wordt vrijwel altijd toegestaan, behalve als het om een bijzondere boom gaat.
Omgevingsvisie - Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede
De Omgevingsvisie is een van de belangrijkste dossiers, omdat dit bepaalt wat er allemaal mogelijk is of
wordt in het buitengebied en welke voorwaarden er gaan gelden. We spraken in januari en februari in totaal
drie keer in bij vergaderingen van de (gezamenlijke) gemeenteraad. Het ging ons er om dat er duidelijke
ambities moesten worden gesteld, dat de kwaliteiten van het buitengebied goed moesten worden
vastgelegd, dat de natuur aan tafel moest zitten bij de maatwerkprojecten en dat er over het succes van de
visie niet louter en alleen werd geëvalueerd met LTO en andere ondernemers. Het bleek een lastige strijd.
We hoorden telkens dat het allemaal wel goed komt, maar het college bleek maar zeer lastig in beweging te
krijgen om ook het belang van groen, landschap en natuur op een goede manier vast te leggen. Er kwamen
gelukkig een aantal amendementen en moties in de raad. Een amendement over een verbod van
megastallen werd helaas niet aangenomen. Moties over de integraliteit, evaluatie en participatie in de
Omgevingsvisie haalden het uiteindelijk wel, evenals moties over het inschakelen van een ervenconsulent
en over het behoud en bescherming van de natuur.
Hier waren we blij mee, maar het was uiteraard veel beter geweest deze aspecten vanaf dag 1 mee te
nemen in de visie zelf. Het is achteraf bijzonder spijtig dat we in een landelijke kopgroep zaten voor deze
visie. Duidelijk is dat nieuwe trajecten in andere gemeenten en in onze provincie veel meer uitgaan van een
integrale benadering waarin ook zaken als biodiversiteit, bodem en geluid worden meegenomen. We zullen
zeer alert moeten zijn bij het opstellen van de uitvoeringsparagraaf.
Sterke Lekdijk - HDSR
In het voorjaar werd het project Sterke Lekdijk gepresenteerd, waarmee de Rijndijk tussen Amerongen en
Schoonhoven wordt verstevigd in het kader van het Deltaprogramma Rivieren. Dit project zal een aantal
jaren duren, in de planning zit het tracé Amerongen – Wijk bij Duurstede in het eerste tijdvak. De dijk is
vrijwel overal op hoogte, maar wel zijn stabiliteit en piping (water onder de dijk) op veel plekken een
probleem. Naar verwachting zal de uitvoering in 2022 beginnen.
We bezochten een informatieavond in Calypso en hadden in november een gesprek met HDSR in Houten.
Het Ruimtelijk Kwaliteitskader, een rapport van Terra Incognita, biedt een mooi overzicht van de
verschillende kwaliteiten van de dijk, de gesignaleerde problemen, mogelijke oplossingen en
meekoppelkansen. Wij zien onder andere goede mogelijkheden in de uiterwaard direct ten zuiden van de
stad en langs de dijk van het ARK (aanplanten van populieren). Ook willen we graag een uitzichtspunt
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halverwege de stuw bij Amerongen. We gaven ons op voor de Klankbordgroep en de Projectgroep en hopen
zo aangehaakt te blijven.
Vervanging Hordenhal
Langs de Zeeuwse Steen stonden 19 oude laagstam Zwijndrechtse Wijnperen, een oud ras dat hier al meer
dan 40 jaar voorkomt. De nieuwbouw op de plek van de Hordenhal en de wegomlegging leverde problemen
op voor deze bomen. In eerste instantie probeerden we om de bomen 2 jaar op te laten slaan en na
voltooiing van het project terug te plaatsen. De kansen voor die aanpak bleken echter te laag, vooral door de
aanwezigheid van kabels en leidingen. Die zorgden ervoor dat er waarschijnlijk geen grote kluit aan de
wortels kon blijven zitten.
Vervolgens probeerden we om 7 bomen in te laten pakken, zodat ze niet konden beschadigen tijdens de
bouw. Helaas wilde de aannemer vrij spel bij het transport van bouwmateriaal en stonden de bomen hem
daarbij in de weg. We probeerden daarna of er mensen waren die de bomen wel in de eigen tuin zouden
willen neerzetten. Er was belangstelling, maar toen we twee bomen voorzichtig gingen uitgraven bleek dat
het wortelstelsel erg zwak was. Helaas ging dit plan dus ook niet door.

Gelukkig hebben we wel de afspraak met de gemeente kunnen maken dat na oplevering van het gebouw er
mooi ‘karakterfruit’ terugkomt op deze plek. Dan blijft er nog iets van de oude fruithistorie op deze plek,
boerderij de Stijgbeugel, over.
Zandweg
Het project van de Zandweg liep het hele jaar door. De projectgroep, bestaande uit WijkNogLeuker, de
gemeente en het Groenberaad, kwam 6 keer bij elkaar om het plan verder uit te werken. In maart
presenteerde die groep het plan aan het college en de directie. Het werd goed ontvangen. Vooral de
animatie maakte goed duidelijk hoe het er uiteindelijk uit zou kunnen gaan zien. In mei werd het voorstel
gepresenteerd voor de gemeenteraad. Die was ook positief en reageerde met applaus.
In oktober hield de projectgroep een laatste informatieavond voor alle inwoners van de gemeente en haalde
daarbij nog wat laatste aanpassingen op. Ook had de groep een gesprek met een extern bureau over
subsidie- en sponsormogelijkheden. Tegen het eind van het jaar waren we zover, dat het project kon worden
opgeknipt in deelprojecten en daarmee konden we een eerste schatting van de kosten maken. Het vervolg
zal zijn het definiëren van de zogenaamde quick-wins (wat kunnen we snel en zonder grote kosten meteen
al aanpakken) en daarna het gehele plan voorleggen aan de gemeenteraad. Tegen die tijd zal ook het
tijdspad bekend zijn, wanneer doen we welk onderdeel. We hopen in 2018 de eerste zichtbare resultaten
van dit project te zien.
jaarverslag 2017 VNM,

IVN-afd. Wijk bij Duurstede

pagina 18 van 30

Werkgroep heemtuin --- door Karin Menken en Hennie Hadderingh
De werkgroep bestaat uit Anne, Karin, Lex, Ruud, Gerda, Agatha en
Hennie.
Januari is altijd de rustige tijd voor de werkers in de heemtuin.

In februari is er met hulp van de landschapsbeheerploeg geknot
en gedund in de heemtuin. Met de motorzaag werden twee
wilgen aan de waterkant geknot, iets wat hoognodig was.
In de heemtuin is de afgelopen jaren weinig aan groot
onderhoud gedaan. Met de enthousiaste inzet van de ploeg
werd groot opschot van o.a. hazelaar, vlier en wilg bij de grond
afgezet.
Het afvoeren van alle takken is altijd een behoorlijke klus, maar uiteindelijk lagen die aan de Hoge Hoffweg
om door de gemeente te worden afgevoerd. Ook werd er deels een takkenril van gemaakt.

Een welverdiende koffiepauze op onze "hangplek”

De voorjaarsbloeiers lopen weer
uit.

In maart is er op meerdere zonnige ochtenden in de heemtuin gewerkt.
Het voorjaar is eindelijk goed losgebarsten. Na een zonnig weekend is het de maandagochtend heerlijk om
in de heemtuin te werken. Er staan veel stinzenplanten te bloeien: krokussen, narcissen, bosanemonen en
op het eiland de mooie blauwe sterhyacinten. Er staat van alles te bloeien o.a. sleutelbloem en
wildemanskruid op de muur, witte helmbloem en nog heel wat andere bloemetjes ... Op de akker komt
wintergraan op!
We hebben de paadjes in de kruidentuin schoongemaakt en onkruid gewied in de perken. Anne heeft de
hersttijloosbollen rond het koffiehoekje in de grond gezet.
Om het pad bij het bruggetje wat opener te maken is er een boom omgezaagd en in de rand bij de heemtuin
zijn vlieren verwijderd.Oude bloeistengels zijn weggehaald in de
kruidentuin en alle paden zijn geveegd.
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April
Het groen in de heemtuin is behoorlijk uitgelopen, bloeiend fluitenkruid, koekoeksbloemen, ooievaarsbekjes,
nagelkruid en nog veel meer.
De kievitsbloemen bloeien ook al een tijdje. En op de muur zien we o.a. muurleeuwenbekjes met bloemetjes.
In de kruidentuin zijn de kruiden ook al behoorlijk gegroeid. De daslook staat wit te bloeien.
In de sloot is het broedsel van de meerkoet uitgekomen. Vader en moeder meerkoet zijn druk met het
voeren van drie jongen.
Van de Japanse duizendknoop hebben we steeds de stengels uitgetrokken in de hoop dat ze gaan
verdwijnen.
Er bloeit heel veel in onze heemtuin. We hebben de bollen er vorig jaar niet voor niets in gezet.

Lex fotografeerde de ene dag nog de door
de zon beschenen tulpjes

……….en de volgende dag was het zo

In mei waren er verschillende dagen met heerlijk
weer. Aan het eind van de maand was het zelfs bijna
te warm om in de heemtuin te werken. Er is tot nu toe
weinig regen gevallen.
De heemtuin staat er vrolijk bij: veel fluitenkruid, roze koekoeksbloemen en donkerrode
ooievaarsbekken. In de kruidentuin staat de smeerwortel in bloei. Ook de akelei doet
het goed. Bij de oude composthoop zijn narcissen opgekomen met een mooi oranje
hartje.
Het gras en alle bloemen in de heemtuin zijn behoorlijk hoog opgeschoten.
In de kruidentuin is voornamelijk haagwinde, die de andere planten omstrengeld,
een prachtig muurplantje
paardenstaarten, nagelkruid en een zeggesoort weggehaald.
Ruud maaide met de zeis het riet bij de meander. Anderen hebben onkruid gewied in
de kruidentuin. Al met al zijn bijna 2 kruiwagens vol afgevoerd.
Ook is weer de Japanse Duizendknoop uitgetrokken.
In de kruidentuin staat het valeriaan prachtig in bloei. Geel streepzaad bloeit ook volop. Aan de rand van het
vijvertje staan bijna uitgebloeide echte koekoeksbloemen. Ook zien we een enkele gevlekte orchis.
Ontzettend jammer dat de gemeente (per abuis) een
aantal weken geleden de akker heeft gemaaid :-(
Anders hadden we nu een schitterde rogge/tarweveld
gehad! Nu zien we alleen aan de randen de mooie
kleur groen van de halmen van het rogge met
daartussen klaprozen en herik.

In juni heeft de werkgroep tijdens de koffie op een werkdag "de staat van onderhoud" besproken. We zijn
tevreden met het wintergraan en zorgen volgend jaar voor meer klaproos
en korenbloem.
In de boomgaard zijn de boomspiegels en stammen vrijgemaakt. De
verschillende "gebiedjes" in de Heemtuin hebben allemaal een ander
onderhoud nodig. We moeten de vergrassing aanpakken en braam gaan
we voortaan uitgraven.
Van de stinzenplanten mogen we volgend voorjaar best wat langer
genieten en we plukken de te hoge planten in het begin dus wat weg.
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In juli is er op het eiland gesnoeid zodat er weer meer
zicht is vanaf de dijk naar de heemtuin.

Na een korte zomerstop werd het werk in augustus
hervat. Vanwege het groeizame weer van de
afgelopen periode stond alles er weelderig bij. We
hebben het een en ander aan onkruid (voornamelijk
haagwinde) weggehaald en de paadjes van onkruid
ontdaan.
Er staan nu o.a. veel kattenstaarten, klokjes,
ooievaarsbekken en
wederik te bloeien,
een mooie paars
gele combinatie!
Leuk was dat er
een groepje kinderen langs kwam, waarop Ruud ze direct het een en
ander liet zien bij de waterkant. Ook werd er geroken en geproefd aan de
kruiden. Het was mooi te zien hoe geïnteresseerd te kinderen waren!

Bij het insectenhotel staat het leverkruid te bloeien.
De schelpenpaadjes zijn zo veel mogelijk onkruidvrij
gemaakt. Wel jammer dat er zoveel tijd gaat zitten in het
schoonhouden van de paden.
We hebben overhangende takken gesnoeid.
Na het groeizame weer staat de heemtuin staat er mooi bij,
in allerlei kleuren, geel, roze en paars staan bloemen te
bloeien.

In september heeft de gemeente heeft gemaaid in de heemtuin. Door de storm was een grote tak
afgescheurd, die we moesten opruimen.
In oktober is, als voorbereiding op het gereedmaken van de
akker om wintergranen in te zaaien, de veldzuring uitgestoken.
Aan het eind van het pad langs de heemtuin na het bruggetje, ligt
links nog een stukje dat ook bij de heemtuin hoort, een
elzenbroekbos.
Een elzenbroekbos komt voor op zeer natte plaatsen en wordt
gedomineerd door zwarte els en zeggen.
Bij de aanleg van de heemtuin is hier een deel uitgegraven en dat
ligt dan ook veel lager dan het omliggende gebied.
Jaren lang is er niets aan dit bosgebiedje gedaan en daardoor is
het overgroeid met verschillende planten en vooral met klimop.
Hierdoor krijgt de oorspronkelijke vegetatie geen kans meer.
Om weer licht en lucht te brengen in het gebied hebben we
vanmorgen een begin gemaakt met het verwijderen van
ongewenste begroeiing, naast klimop veel brandnetel en braam.
We gaan er weer een echt elzenbroekbos van maken.
Inmiddels zijn er planten in het gebied gezet. Bosanemoontjes, enkele Zeggesoorten en een Tongvaren.
Eind november, op de laatste werkdag van het jaar is de akker is ingezaaid en is het laatste deel van het
elzenbroekbos bij de waterkant opgeschoond.
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Werkgroep landschapsbeheer --- voorjaar, zomer, najaar respectievelijk door
Karel Matthijs, Hennie Hadderingh, SjaakVerberkmoes
Doorgaans vindt het Nieuwjaars knot feest plaats op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar bij de familie
Bakker, maar door het slechte weer moest deze knotsessie uit gesteld worden zodat het B-team de aftrap
kreeg en zich kon uitleven op de wilgen aan de Trek- en Trechtweg.
Maar de zaterdag daar opvolgend was er toch het knotfeest onder leiding van Veronique omdat
ondergetekende daags daarvoor aan zijn hand was geopereerd. De wilgen bij de toegangsweg werden bij
mooi weer geknot, en zoals gebruikelijk was er na het werk het genoegen van frisdrank en glühwein.
De overige werkzaamheden in de maand januari vonden plaats aan de Ossenwaard te
Cothen, dat wil zeggen het knotten van wilgen langs de weg en bij particulieren en het
terugsnoeien van een stuk singel.
De maand februari werd gekenmerkt door het knotwerk bij de heer Van Rooyen aan de
Romeinenbaan. Daar staan zeer oude knotwilgen die landschap bepalend zijn en deels
schuin boven het water staan, zodat er behoedzaam gewerkt moest worden. De
gemeente was bereid om het snoeihout op te halen (Dank!) maar wenste niet met
voertuigen op het perceel te komen, wat inhield dat er veel takken versleept moesten
worden. Later bleek dat de takken nog te lang waren zodat er met de motorzaag bijna
alle takken gehalveerd moesten worden.
Verder is er geknot op de Vikinghof, de vlechtheg aan de Langbroekseweg is in
onderhoud geweest en zoals gebruikelijk hebben we een ochtend zaagwerk gedaan in
de Heemtuin.
Wat ook elk jaar terugkomt in de maand maart is het knotten met de leerlingen, aantal
23, van de basisschool De Werkschuit. Deze keer waren we te gast bij Etske Muis. Een
leuk adres met goede faciliteiten. Het B-team kwam achteraf nog even de wilgen nalopen.
Als laatste grote knot klus in dit seizoen was het knotten met het A-team samen met de club Wijk nog Leuker
en Scouting in de Gravenbol. Dit was tevens de laatste knot activiteit van een drietal stagelopers van het
Revius. Zij worden bedankt voor hun bijdrage en hebben hun uren gehaald.
Een bijzondere afsluiting was het om op 3 april een school te helpen met het planten van bomen aan de
Strijp. De plantgaten waren reeds gegraven en de bomen die geplant werden waren 35 stuks zomereiken
(12 – 14). Dit alles onder toezicht van Walter Jaaltink.
De resultaten van boven omschreven periode is:
221 wilgen geknot, aantal werkuren 647.
Het zomerseizoen begon half april met 3 dagen begeleiding van brugklassers van het Revius. We konden
weer terecht op het terrein van Hanneke Hietink. Elke dag zo’n 16 leerlingen begeleid door 5 of 6 van onze
vrijwilligers. Hanneke vertelde over het landgoed Lange Broek en de manier waarop het onderhouden wordt.
Ze heeft altijd van alles te doen voor de scholieren: jonge
boompjes in het aangeplante bos markeren en met
wikkels beschermen tegen aanvreten door reeën, kleine
boompjes wegzagen, palen zetten in de omheining en
een omgevallen boom tot stukken brandhout zagen. De
lunch kon buiten genoten worden, aan de lange tafel of
rond het vuur. Tot slot van de dag moest snoeiafval naar
het midden van de weide worden gesleept om er
vervolgens een vuurtje mee te stoken.
In mei heeft een extern bedrijf de heg rond de
Hordenboomgaard fors ingekort. De offerte was
aangevraagd door onze vereniging en de gemeente had het bedrijf ingehuurd. Het B-team hielp de
boomgaardvrijwilligers met bij het bijeenvegen van het snoeisel. Eind augustus was het nodig de heg weer
een kopje kleiner te maken, opnieuw door een samenwerking van onze vrijwilligers met die van de
boomgaard. Bij beide gelegenheden zorgde de boomgaard voor de koffie met doorwerkkoeken.
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We zijn blij dat de heg rond de boomgaard in Cothen behouden gebleven is. Een deel van de heg wordt door
omwonenden gesnoeid en wij zorgen voor het deel langs de Dorpsstraat. De heg kreeg twee keer een beurt,
in mei en in september.
Dan was er nog het lage stukje heg langs het
Zandpad in Cothen, de vlechtheggen op
Rhijnestein en aan de Langbroekseweg. Die
laatste vraagt een behoorlijke inzet om hem een
beetje in het gareel te houden. Bramen en andere
woekeraars nemen snel de overhand.
Aangezien de gemeente de heggen in de Geer
zou inkorten hebben we het snoeien van die
heggen aan de gemeente over gelaten.
Tussendoor zijn de wilgen aan de Trecht- en
Trekweg en aan de Ossenwaard van het opschot
langs de stam ontdaan. Dit in verband met de
verkeersveiligheid en ter wille van het uitzicht van
agrariërs die hun land afrijden.
Als uitsmijter is er in september nog gesnoeid bij een perceel aan de Strijp. Er is begroeiing weggehaald die
te ver over het naastgelegen weiland hing. Ook op de oprijlaan waren bomen te ver uitgegroeid. Grote
wagens, zoals de vuilnisauto liepen schrammen op door de takken. Het inkorten van die takken was dan ook
de laatste actie van het zomer-B-team.
De Revius stage: 46 scholieren, totaal 162 werkuren door 10 vrijwilligers.
De rest van de werkzaamheden: op 10 dagen hebben steeds 4 tot 7 vrijwilligers samen een totaal aan
216 werkuren vol gemaakt.
Medio oktober is met het A-team gestart met het knotten van wilgen op de Aalswaard. Deze wilgen zijn
tevens oriëntatieobjecten van vleermuizen. Om dit niet onnodig te verstoren zijn de wilgen ‘om-en-om’
geknot. De te zagen takken waren dik, lang en zwaar. Aansluitend op het knotten moesten de takken
bovendien ook omhoog worden gesleept en de afvoer op lengte worden gezaagd. Al met al een forse
uitdaging die met sterk vereende krachten uiteindelijk in 4 dagdelen is uitgevoerd.
Op 4 november was er de natuurwerkdag. Naast het A-team waren 9 gasten aanwezig om op de boerderij
‘het Wolvegat’ aan de Langbroekerdijk. Na de ontvangst met koffie, thee of frisdrank begonnen de
werkzaamheden. Tussen de middag was er soep en waren er volop broodjes. Het was een mooie zonnige
dag. Pas toen rond half drie besloten werd het werk te beëindigen, vielen de eerste regendruppels.
Aansluitend zijn door het B-team de nog resterende wilgen geknot.
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In de december zijn aan de Landscheidingsweg 7 bij de fam. De Vries de wilgen geknot. Voor het
landschapsbeheer is dit vanuit het verleden een bekende locatie maar de nieuwe bewoners hebben weer
een appel op ons gedaan. Aanwezig waren ook een 5-tal leerlingen/stagiaires van het Revius Lyceum. Mede
dankzij hun inzet hebben we die dag onder ideale weersomstandigheden alle wilgen kunnen knotten. De
stagiaires zullen ook de komende zaterdagen bij het A-team aansluiten.
In samenwerking met ‘Wijk is Leuk’ zijn ook op de Gravenbol een aantal wilgen geknot. Ook op deze locatie
moesten de takken op lengte worden gezaagd en omhoog worden gesleept zodat ze vanaf de weg konden
worden opgepakt voor afvoer.
Tot slot zijn, in afstemming met de gemeente Wijk bij Duurstede, aan de Trechtweg en de Ossenwaard een
aantal wilgen geknot. Het betrof relatief licht knotwerk maar het – soms snelle - verkeer vereiste
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en continue aandacht.
14/10
17/10
25/11
07/12
26/10

Aalswaard
Aalswaard
Aalswaard
Aalswaard
Gravebol

A-team
B-team
A-team
B-team
B-team

4/11

Wolvegat

A-team

7/11
16/11
28/11
16/12
19/12

Wolvegat
Wolvegat
Trechtweg/Ossenwaard
Landscheidingsweg
Trechtweg/Ossenwaard

B-team
B-team
B-team
A-team
B-team

21 personen
5 personen
20 personen
8 personen
10 personen
2 gasten
26 personen
9 gasten
8 personen
8 personen
8 personen
19 personen
6 personen

30 wilgen

6 wilgen
60 wilgen

20 wilgen
29 wilgen
23 wilgen

Totaal aantal wilgen 168. Aantal uren 139 (personen) * 3,5 = 486 uren

jaarverslag 2017 VNM,

IVN-afd. Wijk bij Duurstede

pagina 24 van 30

Werkgroep Natuureducatie --- door Ruud Waltman

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep een doorstart gemaakt. Met name de discussie over nut en noodzaak
van lidmaatschap van IVN was de motor om toch verder educatieve initiatieven te ontwikkelen. Ook speelt
nog steeds mee hoe de VNMW kan verjongen. De groep bestaat uit Frans Hoving, Alfred van Kessel, Jos
Sinninghe en Ruud Waltman. Jos heeft inmiddels aangegeven alleen ondersteunende activiteiten uit te
voeren.
Concreet heeft het opgeleverd dat de educatielessen voor het onderwijs zijn doorgegaan. Er zijn plannen
uitgewerkt om de educatielessen uit te breiden naar het BSO en de onderbouw. Dit heeft in het najaar ook
geresulteerd in lessen voor groepen ½ en BSO-groepen.
In totaal zijn 12 groepen naar de heemtuin (voorjaar)en 11 groepen naar het kasteelbos (najaar) gegaan.
Alle groepen behalve de BSO kregen voorafgand een introducties op school, waarin werd uitgelegd wat de
bedoeling was, wie de les ging geven en kennismaking met de leerkracht.

Het lesaanbod is aangepast en aangeboden aan de scholen. Er is ook een websiteversie van gemaakt. Via
de website van de vereniging, maar ook via “De Boswerf” en in papieren versie gaat het naar de diverse
scholen en BSO’s. Desondanks is er niet meer van het aanbod gebruik gemaakt.
Er is nu ook een globaal programma voor een natuurcursus opgezet. Dit zal een laagdrempelige cursus
worden, die wellicht ooit kandidaten voor een intensievere cursus oplevert. De concrete invulling is nog niet
helemaal ingevuld, maar de basis bestaat uit vier componenten, te weten natuur en landschap, vogels,
planten en natuur in de stad. Elk component bevat een avondbijeenkomst en een buitenactiviteit.
Verder staan wandelingen in/rond Wijk bij Duurstede op het programma met thema’s als “wat is natuur?” en
“hoe zie je de historie?”.
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Werkgroep Opgeruimd Wijk--- door Alfred van Kessel
De werkgroep Opgeruimd Wijk is sinds 2017 een nieuwe loot aan de verenigingsstam. Sinds enkele jaren
besteedt de gemeente in samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Utrecht aandacht aan het
voorkomen en opruimen van zwerfvuil. Uitgangspunt was dat de activiteiten op termijn bij voorkeur door een
nieuwe of bestaande Wijkse organisatie zouden worden overgenomen. Die handschoen is dus in 2017
opgepakt door onze vereniging.
De werkgroep Opgeruimd Wijk houdt zich bezig met het voorkomen en opruimen van zwerfvuil in de
gemeente Wijk bij Duurstede. De werkgroep organiseert door het jaar heen meerdere opruimactiviteiten
onder de slogan ‘Wijk Schoon Gewoon’.

De werkgroep heeft in 2017 vier activiteiten georganiseerd.
Op 25 maart vond de Landelijke Opschoondag plaats. RTV
Utrecht was aanwezig om verslag te doen van de
opruimactiviteiten van zo’n 34 deelnemers. Start en einde van
de activiteiten vonden plaats bij de gemeentewerf. Na een
welkomstwoord van Wethouder Wil Kosterman en uitleg van
Alfred van Kessel gingen de deelnemers op verschillende
locaties aan de slag. Om 12.30 uur werd de actie afgesloten
onder het genot van een broodje en een kop soep.
Zo’n landelijke actie is goed om aandacht te vragen voor het
schoon houden van de eigen leefomgeving, maar het is
natuurlijk nog mooier als dat het gehele jaar door aandacht
krijgt. En dat is waar de werkgroep zich vooral op richt.
Inmiddels zijn er ruim 30 vrijwilligers, de ‘Opgeruimde
Wijkenaren’, die een eigen stukje Wijk vrij houden van
zwerfvuil. En de wens is om genoeg vrijwilligers te werven om
heel Wijk schoon te houden. Na aanmelding ontvangt de
vrijwilliger een hesje met het
logo, een knijper en een
draagring voor een vuilniszak. De vrijwilliger wordt opgenomen op een kaart
(Google Maps) die via onze website is te vinden.

In de loop van het jaar zijn enkele ontmoeting- en opruimacties
georganiseerd. Op 6 juli was een informatieavond om de aftrap van de
Werkgroep toe te lichten. Aan deze avond hebben 12 personen
deelgenomen. Op vrijdag 15 september namen we deel aan de Keep it
Clean Day, een initiatief dat is komen overwaaien uit Estland. Inmiddels is
het een jaarlijks terugkerende activiteit op de derde vrijdag van september.
Op 11 november vond de laatste gezamenlijke opruimactiviteit van dit jaar plaats. Of het zo moest zijn; er
werd op deze ‘elfde van de elfde’ door elf personen deelgenomen.
De ontmoeting- en opruimbijeenkomsten spelen een belangrijke rol in het op peil houden van de
betrokkenheid. We delen tijdens deze bijeenkomsten de ervaringen en melden eventuele bijzonderheden
waarvoor de gemeente in actie mag komen. Deze punten worden regelmatig met de betrokkenen binnen de
gemeente afgestemd. Deze samenwerking verloopt zeer prettig en vormt een goede basis voor de
activiteiten in 2018.
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Werkgroep vogels --- door René Nijenhuis
Op dit moment bestaat de vogelwerkgroep uit zo’n 60 belangstellenden. Zij worden geïnformeerd over en
doen mee aan zo’n 15 activiteiten, die worden gecoördineerd door een stuurgroep.
In oktober wordt een startvergadering gehouden waarin de activiteiten worden besproken en leden zich
aanmelden om aan een activiteit mee te doen of deze te coördineren.
De activiteiten van de vogelwerkgroep zijn:
Midwinter
Waterwildtelling
Nationale Tuinvogeltelling
Midwinter
Roofvogeltelling
Broedvogelmonitoring
Kwartelkoningtelling
Uilen
Ooievaars

Blauwe Reiger
Oeverzwaluwen
Huiszwaluwen
Gierzwaluwen
Vogelexcursies
Trektellen

-

Vogelweekend
Jeugdgroep Vogelaars
Bijzondere activiteiten
o Alerts-app
o Zorgboerderij
Bossewaard
o Activiteiten door leden

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 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.
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.
De resultaten van 2017 zijn: Buizerd 15, Torenvalk 4 en Slechtvalk 1.
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 er en
hoeveel broedterritoria per soort aanwezig zijn.
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 in 2017
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. Deze worden jaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt.
Vanaf april wordt in de gaten gehouden of de kasten bezet zijn. De
jongen worden, als ze oud genoeg zijn, door een ringer geringd.
Daarbij worden ze ook gemeten en gewogen.
Bij de Steenuil waren 14 kasten bezet, zijn er 52 eieren gelegd en
uiteindelijk 26 jongen uitgevlogen.
Bij één nest werden dode jongen gevonden, waarvan de kop door
een Marter was afgebeten. Deze kast is vervangen door één die
Marterproof is.
Tijdens de controle bleek dat in 7 kasten Spreeuwen en in 2 kasten
een zangvogeltje is gaan broeden.
Bij de Kerkuil waren ook 14 kasten bezet en zijn maar liefst 55
jongen uitgevlogen.
Verder bleken 1 Bosuil, 3 Holenduiven en 4 Kauwen een kast in
bezit te hebben genomen.
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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 onder grote belangstelling 7 jonge ooievaars geringd. Als de datum
waarop dat gebeurt bekend is, wordt een persbericht verstuurd naar de lokale kranten en RTV Utrecht.
In het kasteelpark broedt een kolonie Blauwe Reigers. Het aantal nesten in deze kolonie is de afgelopen
jaren gedaald. In 2017 waren er nog 13.
Langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Rijswijk staat een kunstwand
voor de Oeverzwaluw. In het voorjaar wordt deze wand
schoongemaakt en worden de nestholtes met zand gevuld. Op basis
van het aantal uitgegraven gangen wordt het aantal nesten geteld. In
2017 zijn dat er rond de 75.
Daarnaast worden op 2 avonden de Oeverzwaluwen gevangen en
geringd. Er zijn 72 vogels gevangen, waarvan er 66 zijn geringd. De
overige 6 vogels hadden al een ring, waarvan er 4 in Rijswijk zijn
geringd en 2 in Grave en Gent.
In de binnenstad, bij de Oeverstraat, Dijkstraat, Wilhelminastraat en
Nieuwstraat, broedt een kolonie Huiszwaluwen. Verspreid over 6 weken worden deze nesten 3 keer
gecontroleerd. Het hoogste aantal bewoonde nesten is 27. Dit is gelukkig een behoorlijke stijging ten
opzichte van 2016 toen er slechts 8 nesten waren bewoond. In 2015 waren dat er nog 23.
In het kader van het experimentele project “Groen aan de Buurt” heeft de vogelwerkgroep in het najaar de
werkgroep Zwaluwen opgericht. Vijf werkgroepsleden streven naar verbetering van de nest- en
leefomstandigheden van de Gierzwaluw en de Huiszwaluw.
Voor het komende broedseizoen worden modderpoelen voor de Huiszwaluw aangelegd aan de oever van
de rivier en worden veel kunstnesten voor de Huiszwaluw en nestkasten voor de Gierzwaluw gebouwd en
opgehangen.
De werkgroep is al flink op weg met de voorbereidingen. Het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) heeft in
december € 2000,- subsidie toegezegd en gemeenteambtenaar Edwin van Dorp begeleidt de werkgroep
Zwaluwen met raad en daad.
In 2017 zijn 8 vogelexcursies georganiseerd, waarvan er 2 niet zijn doorgegaan in verband met de
weersomstandigheden. Van de excursies is er 1 via de lokale kranten en de website aangekondigd, zodat
belangstellenden, die nog niet betrokken zijn bij de
vogelwerkgroep, ook mee kunnen.
Tijdens de startvergadering worden bestemmingen
besproken en bij de uitnodiging wordt informatie over het
gebied meegestuurd.
De locaties die zijn bezocht, zijn Heidestein (Zeist), ZuidHollandse en Zeeuwse eilanden, Oostvaardersplassen,
Eempolder en polder Arkenheem, Texel en Avifauna.
De excursie naar Texel was een zogenoemde Twitchexcursie, onder leiding van ervaren vogelaars. Met behulp
van informatie van internet en andere vogelaars proberen zij
de aanwezige (zeldzame) soorten te vinden.
Deze excursie is in oktober gehouden. In verband met de trektijd wordt de kans op zeldzame soorten
vergroot. Er zijn die dag 77 verschillende soorten vogels gespot. Naast de gewone Rotgans, zijn ook
zeldzame Zwarte Rotgans en Witbuikrotgans gespot. Andere mooie soorten zijn: Jan-van-Gent, Kleine
Zilverreiger, Wilde Zwaan en Blauwe Kiekendief.
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 een website van Sovon.
In 2017 zijn ruim 50.000 vogels geteld, waarvan 20.600 Vinken.
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In het najaar is ook het vogelweekend gehouden. Nieuw deze keer was dat belangstellenden konden
kiezen uit vier opties: kort of lang gaan, gekoppeld aan diverse bestemmingen in binnen- en buitenland.
Vrijwel iedereen koos voor een lang weekend. Zo heeft een groep van 14 personen van 22 tot en met 25
september de Sommebaai in Frankrijk bezocht. Vanaf een camping zijn verschillende locaties bezocht en
zijn 87 verschillende soorten vogels gespot.
Met betrekking tot de Jeugdgroep Vogelaars is op het Revius een vogelactiviteit georganiseerd tijdens de
buitendag voor alle bruggers. Daarbij is aangegeven dat in 2018 wordt geprobeerd een jeugdgroep te
starten, waarbij de jeugd zelf activiteiten mag organiseren. De vogelwerkgroep zal daarbij ondersteunen.
De vogelwerkgroep heeft een app-groep Alerts regio WbD eo waarop leuke en bijzondere waarnemingen in
de buurt met elkaar worden gedeeld. Voorbeelden uit 2017 zijn de Zeearend bij Amerongen, Bruine
Boszanger richting Culemborg, Zwarte Ooievaar bij Langbroek, Zwarte Zwaan bij Cothen, Flamingo’s bij de
Gravenbol, Rode Wouw over Wijk bij Duurstede en Toendrarietganzen bij de Stuw.
Op de zorgboerderij ‘de Bossewaard’ in Cothen waren verschillende activiteiten, waarbij leden van de
vogelwerkgroep betrokken zijn geweest. Als voorbereiding op de tuinvogeltelling is in de directe omgeving
van de boerderij met de bewoners gevogeld. Voor de Kalfjesdag zijn vogeleieren opgehaald bij de Boswerf
in Zeist. Ook zijn er vogelexcursies gedaan langs de Kromme Rijn en op de Gravenbol.
Naast de bovengenoemde activiteiten, die voornamelijk vanuit de vogelwerkgroep worden georganiseerd,
hebben leden ook hun persoonlijke activiteiten.
Naast het trektellen op de Gravenbol heeft Peter van Vlaardingen van zijn eigen tuin ook een trektel-locatie
gemaakt. Via geluidopnames in de nacht analyseert hij welke vogels zijn overgevlogen en ook deze
informatie geeft hij door aan Sovon.
Frans Hoving telt in de winter het aantal Ooievaars dat rondom Wijk bij Duurstede, de uiterwaarden, de
weilanden bij Overlangbroek en bij de Stenen Brug overwintert. In 2017 waren dat er 2.
Doortje en Bart Ebbinge en Peter van Vlaardingen doen in
Wijk bij Duurstede hun eigen MUS-telling. MUS staat voor
Meetnet Urbane Soorten. Hierbij worden op 3 momenten
op vastgestelde plaatsen 5 minuten lang de aanwezige
vogels geteld. Twee tellingen vinden ’s ochtends rond
zonsopkomst plaats, de andere telling is ‘s avonds.
Op het kaartje staan de punten die Peter bezoekt. Het
zuidelijke deel wordt door Doortje en Bart geteld. Hierbij is
het leuk te melden dat het aantal Visdiefjes dat broedt op
de daken op het industrieterrein lijkt toe te nemen.
Tot slot is het nog het vermelden waard dat Peter van
Vlaardingen samen met een vriend een
broedvogelmonitoring doet op Landgoed Leeuwenburg.
Het landgoed ligt achter huis Leeuwenburgh aan de
Langbroekerwetering. Dit telgebied was ‘vacant’ op de
SOVON site en ligt op fietsafstand tussen de
woonplaatsen van beide tellers (Zeist en Wijk bij
Duurstede). Een uitgebreid verslag van deze
inventarisatie is op de website van de Vereniging te
vinden.
Op deze website staat meer informatie van de vogelwerkgroep. Van de verschillende activiteiten wordt
verslag gedaan ook het jaarprogramma van de werkgroep is er te vinden.
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BESTUUR in 2017
Voorzitter

Secretaris & Website

Penningmeester

Ruud Waltman/Henny Olthof a.i.

Hennie Hadderingh

Anke Matthijs

Lid

Lid

Niek van Staaden

Lex Kramer

WERKGROEPEN in 2017
Flora

Groenberaad

Heemtuin

Linda Horst

Henny Olthof

Lex Kramer

Landschapsbeheer

Natuureducatie

Opgeruimd Wijk

Karel Matthijs

Ruud Waltman

Alfred van Kessel

Vogels
Wim van Impelen/René Nijenhuis
Jaarverslag: alle coördinatoren en de voorzitter
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