
Algemene Ledenvergadering 

Vroege vogelwandeling – 17 april 

Uiterwaarden-excursie – 22 april 

Informatievond over de Bosscherwaarden – 25 april 

Cursus moestuinieren – start 29 april 

Markt van de toekomst – 13 mei 

Website Krommerijnlandschap 

Website www.vnmw.nl 

 

Algemene Ledenvergadering 

Op woensdag 29 maart werd de algemene ledenvergadering gehouden. 

Op de website staat een link naar een verslag. 

 

Vroege vogelwandeling 

Op tweede Paasdag (17 april) om 6.00 uur start een vroege-vogelwandeling over de landgoederen 

van Hindersteyn en Weerdestein in Langbroek. De deelnemers gaan in alle vroegte op stap om vogels 

te kijken en naar ze te luisteren. Hoe kun je ze aan hun liedje herkennen? De vroege ochtendzang 

blijft menigeen verwonderen. De wandeling wordt georganiseerd door  IVN-Heuvelrug en Kromme 

Rijn in samenwerking met onze vogelwerkgroep. 

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden en u behoeft zich van te voren niet op te geven. 

Start: Ingang bij Hindersteyn, Langbroekerdijk B6, 3947BB Langbroek. Wij verzoeken u de auto te 

parkeren in de berm van de Langbroekerdijk, niet aan de kant van de wetering. 

https://www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn/activiteiten  

 

Uiterwaarden-excursie 

Op zaterdag 22 april is het laatste deel van het drieluik over de rivier. Dan gaan we met gidsen van 

de vereniging op excursie. Het is een mooie tijd om de rivier en de uiterwaarden te bezoeken.  

We starten om 8.30 uur in onze verenigingsruimte aan het Walplantsoen 12 en gaan daarna per fiets 

naar de locatie. Rond 13 uur zijn we weer terug en staat er wat te eten en te drinken klaar.  

De vereniging heeft extra verrekijkers en ook de gidsen hebben hun materialen mee. 

Aanmelden om deel te nemen aan de excursie is nodig. Stuur een berichtje met naam, emailadres en 

mobiel telefoonnummer aan info@vnmw.nl. 

 

Informatievond over de Bosscherwaarden 

Binnen enkele maanden valt in de gemeenteraad de beslissing over het plan van Bosscherwaarden 

B.V. over de zandwinning, speciestort en natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden, gecombineerd 

met het aanleggen van een recreatieterrein en het verplaatsen van de recreatiefunctie van de 

Gravenbol. De Gravenbol kan dan weer volledig natuur worden. 

 

In het bestuur is afgesproken dat de leden van de vereniging hun mening mogen geven over dit plan. 

Om leden goed te informeren zijn excursies georganiseerd naar een stortponton, is er gewandeld 

door de Bosscherwaarden en op 5 juli 2016 heeft de projectontwikkelaar het inrichtingsplan voor de 

Bosscherwaarden gepresenteerd. Op 25 april komen de tegenstanders aan het woord tijdens een 

speciale bijeenkomst om 19:30 in onze ruimte aan het Walplantsoen. We nodigen alle 

geïnteresseerde leden uit deze avond bij te wonen en het gesprek aan te gaan. 

 

Nog in de zelfde week zullen we via de mail een simpele enquête versturen met de vraag om die 

uiterlijk 1 mei terug te sturen. We hebben dan nog een paar dagen om de stemmen te tellen en het 

uiteindelijke standpunt van de vereniging te bepalen. 

 

Cursus moestuinieren 



De cursus wordt gehouden in onze verenigingsruimte Walplantsoen 12 in Wijk bij Duurstede op 

zaterdagochtend 29 april, 20 mei en 8 juli van 10.00 tot 12.00 uur. 

Gerrit Jan de Vaal verzorgt de cursus. Voor vragen kunt u hem per email pvl2015-0130@outlook.com 

bereiken. 

De kosten van de cursus zijn 20 euro per deelnemer. Er is maximaal plaats voor 20 cursisten. 

Aanmelding kan via onze website http://www.vnmw.nl/index.html#moestuin 

 

Markt van de toekomst 

Op 13 mei wordt er weer een Markt van de Toekomst gehouden. Onze vereniging zal daar met een 

informatiekraam staan. We roepen leden op om tussen 13.00 uur en 17.00 uur een uurtje in de 

kraam te komen staan. 

 

Website Krommerijnlandschap 

Op www.krommerijnlandschap.nl  staat alles wat nodig is voor landschap- en natuurbeheer op 

particuliere terreinen. Er staan instructies op over het beheer en aanleg van o.a. houtsingels, 

hoogstamboomgaarden en knotbomen. De informatie wordt duidelijk gemaakt met veel foto’s en 

met mooie instructie filmpjes over het knotten van wilgen, het snoeien van fruitbomen, etc. 

 
Website www.vnmw.nl 

Ondergetekende is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website voor de vereniging met het 

programma Word Press. Ik zou daarbij graag hulp willen hebben van iemand die goed bekend is met 

dit programma. 

Als er leden zijn die behulpzaam kunnen en willen zijn bij het maken van de website dan verneem ik 

dat graag. 

 


