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Walplantsoen 12
3916 CA Wijk bij Duurstede
Uitgebreide informatie staat op www.ivn.nl/vnmw
De Algemene Ledenvergadering
Het was een rustige en prettige vergadering. Een kort verslag gaat als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Anke Matthijs is herkozen als bestuurslid-penningmeester. De vergadering stemde in met Aukje Boer als nieuw
bestuurslid. Zij zal het secretariaat voor haar rekening nemen.
Na de vergadering luisterde het gezelschap geboeid naar Bart Ebbinge en werd er met plezier gekeken naar de
mooie foto’s van Rottumerplaat.
Landelijke opschoondag op zaterdag 24 maart
Deelnemers verzamelen vanaf 9.45 uur bij de Gemeentewerf (Middelweg Oost 1) en starten om 10.00 uur met het
opruimen op verschillende locaties. De werkgroep zorgt voor grijpstokken, zakken, ringen, hesjes en afvoer van het
afval. Om 12:30 uur sluiten we gezamenlijk af met een lunch. Aanmelden en informatie kan
via https://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/actie?id=56025.
Moestuin cursus
Ook dit jaar verzorgt Gerrit Jan de Vaal weer een moestuincursus. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op de
zaterdagen 28 april, 26 mei, 16 juni en 30 juni. Op de cursusdagen komen achtereenvolgens het zaaien, het
verspenen en het oogsten aan de orde. De laatste dag zal er een excursie over biologisch tuinieren.
De cursus vindt plaats in ons verenigingsgebouw Walplantsoen 12 en duurt van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten zijn
€20,00 inclusief alle lesmateriaal. Contant te betalen bij de eerste les.
Aanmelden voor 20 april door een mail te sturen aan info@vnmw.nl .
Tentoonstelling huis- en gierzwaluwen
Van 24 maart tot 19 april is er in de bibliotheek van Wijk bij Duurstede (gemeentehuis) een tentoonstelling over
huis- en gierzwaluwen. Het doel is deze zomerse dorpsgenoten op den duur weer volop boven onze gemeente te
zien vliegen.
SOVON vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland hebben 2018 tot ‘Het jaar van de Huiszwaluw’
uitgeroepen. Ook Gierzwaluwbescherming Nederland is al jaren in vele afdelingen actief de teloorgang van deze
markante soort te voorkomen.
Naast algemene informatie over de bijzondere levenswijze van beide cultuurvolgende vogels biedt de expositie van
allerlei kunstnesten, neststenen en nestkasten een beeld over hoe aan hun bescherming bij te dragen. Het gaat om
het aanbieden van nest(bouw)gelegenheid. Het vinden en metselen van een onderkomen is voor onze zwaluwen
een steeds groter probleem aan het worden. Bekijk ook het t.v. programma dat de VNMW-Werkgroep Zwaluwen
daar laat zien.
Help mee zwaluwen te behouden in Cothen, Langbroek en Wijk. Kijk op www.ivn.nl/afdeling/wijk-bij-duurstedevnmw/werkgroep-zwaluwen
Mail voor vragen, hulp of advies naar zwaluwgroepwijk@vnmw.nl.
Nieuwe coördinator gezocht voor de Werkgroep Landschapsbeheer.
Karel Matthijs stopt als coördinator. Voor het werk in het veld, het transport van de materiaalwagen, het onderhoud
van het materiaal en de organisatie van koffie en aanverwante zaken zijn er knotploegleden actief. Er word vooral
iemand gezocht die de contacten legt met eigenaren van bomen en die boordeelt wanneer welke bomen aan de
beurt zijn. De coördinator voert ook de administratie en treedt in voorkomende gevallen representatief op, o.a. in de
contacten met de gemeente.
Wie heeft er zin de prettige groep knotters en snoeiers aan te voeren. Organiseer het voor ze, zeg waar ze wanneer
moeten zijn en ze zijn er en gaan enthousiast aan het werk.
Debat en Lezing
Recent hebben we twee heel geslaagde evenementen georganiseerd.

De debatavond was druk bezocht, zowel door belangstellenden als door kopstukken uit de fracties.
Op www.ivn.nl/afdeling/wijk-bij-duurstede-vnmw/activiteiten/debatavond staat een link naar een film die een
indruk geeft van wat er aan de orde kwam.
Bij de lezing van Twan Teunissen van ART Natuurontwikkeling was er nog plaats geweest voor meer toehoorders, die
nu een prachtige lezing hebben gemist. De spreker sprak op boeiende manier over de kansen voor ontwikkeling van
riviernatuur bij Wijk bij Duurstede met de Gelderse Poort als inspiratie.
Boomziekten
De gemeente Wijk bij Duurstede kampt, net als de meeste andere gemeenten, met een aantal boomziektes
waaronder de essentaksterfte en de kastanjebloedingsziekte. Om te voorkomen dat over een paar jaar alle grote
structuren van bomen tegelijkertijd moeten worden vervangen, willen de gemeente nu al beginnen met
vervangingsplannen, te beginnen met een aantal wegen waar de aantasting het grootst is. Deze meest aangetaste
structuren zijn:
- Kortland: de westelijke structuur langs het water (essen)
- Romeinenbaan: de westelijke structuur langs het fietspad (essen)
- Rhodensteinselaan: de oostelijke structuur van de weg (essen)
- Graaf van Lynden van Sandenburgweg (kastanjes)
Wie wil met het Groenberaad meedenken over hoe deze situatie het best kan worden aangepakt? Alle bomen
meteen rooien of niet? Vervangen met welke soort (of soorten) en wanneer? Graag een mailtje naar
groenberaad@vnmw.nl.
Namens het bestuur,
Aukje Boer en Hennie Hadderingh

