
Verslag van de plandag. 

Groenberaad (Henny Olthof) 

•Verder op de ingeslagen weg (constructief-kritisch meedenken)  

•Na 3 jaar meer dan ooit nodig, alert blijven op bekendmakingen, publicaties, rapporten, ..  

•Contacten met de gemeente zijn goed, maar we zijn het niet altijd eens  

•Bij ernstige zaken sturen we een brief naar de fracties van de politieke partijen, soms gaan we op 

audiëntie bij fractiebijeenkomsten (CDA, SP)  

•Overleg met O-gen, NMU, Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Heuvelrug en 

Kromme Rijn, Milieu Werkgroep Houten, Milieuwerkgroep Buren, Milieuzorg Zeist en Omstreken  

•Grotere projecten: Bosscherwaarden, de Engk, Zandweg, Beatrixstraat, Hofplein, 

Lunenburgerwaard, Omgevingsvisie, PRS, Stroomlijn  

•De 2 ideeën van de werkgroep (verleden jaar):  

–Opstellen van een ‘Klachtenwijzer groen’ voor inwoners: komt er aan, druk bezig  

–Zelfbeheer- en participatieprojecten: Dr. Janssenflat, snippergroen Beerze, Zandweg  

•Nieuwe dingen: nog niets op de radar  

Het beheer van het Vikinghof terrein lijkt te stagneren. Hiernaar zal navraag gedaan worden bij het 

Utrechts Landschap. 

Landschapsbeheer (Karel Matthijs) 

Programma voor het najaar is gereed. De knotploeg start op zaterdag 15 oktober en organiseert 3 

weken later de Natuurwerkdag. 

Er wordt aan boomeigenaren een donatie gevraagd voor de vereniging. Meeliften op subsidie die 

boeren en landeigenaren ontvangen kan maar heel beperkt, aangezien die subsidie meestal niet 

wordt aangevraagd.  

Een klein aantal jongeren wordt via de maatschappelijke stages gedurende het winterseizoen 

bereikt, al verloopt de organisatie heel traag. In het voorjaar werkt de werkgroep waarschijnlijk weer 

mee aan de stageweek voor de brugklassers.  

Vogel (René Nijenhuis – voor Wim van Impelen) 

De vogelwerkgroep heeft op dinsdag 4 oktober een startbijeenkomst. 

Na een succesvol weekend op Texel, eind september, staat er weer het nodige op het programma 

voor het komende seizoen. Dat gaat om verschillende vogeltellingen, waaronder trektellingen, 

Midwinter waterwildtelling, Roofvogeltelling en nog veel meer. Daarnaast wordt er een achttal 

excursies georganiseerd in verschillende vogelgebieden in het land. Een deel daarvan is voor de echte 

vogelaars, een deel wordt ook opengesteld voor iedereen met belangstelling. 

Ook de uilen en de ooievaars worden in de gaten gehouden en waar mogelijk geringd. 

In samenspraak met het Revius wil de vogelwerkgroep een jongeren groep zien op te starten. 

Flora (Linda Horst) 

De Florawerkgroep telt 5 – 7 deelnemers.  

Er wordt geïnventariseerd voor het eigen plezier op de Gravenbol, het Vikinghofterrein en bij de 

Lekdijk. In het afgelopen jaar zijn er excursies georganiseerd, die open stonden voor iedereen en dat 

zal ook in het komende jaar weer gebeuren. 

Voor de gemeente worden bermen geïnventariseerd. Vooral in het buitengebied en hier en daar, 

waar het echt de moeite waard is, binnen de bebouwde kom. Er is overleg met de gemeente. De 

resultaten van de werkgroep hebben waarde voor de gemeente en er wordt bij het maaibeleid wel 

rekening mee gehouden, hoewel niet altijd alles naar wens gaat.  

Heemtuin (Ruud Waltman – voor Lex Kramer) 

De werkgroep telt 7 mensen, waarvan er meestal 4-5 aanwezig zijn op de werkochtenden. 

In het voorjaar wordt weer de hulp ingeroepen van de werkgroep Landschapsbeheer voor het 

snoeien. 

Er zijn enkele nieuwe plannen, o.a. voor een blote voeten pad, voor de akker en voor herinrichting 

van stukjes heemtuin. Een goed informatiebord is gewenst. 

Educatie (Ruud Waltman) 



De oorspronkelijke werkgroep educatie heeft zichzelf opgeheven. De leden van de groep maken nog 

wel het project af van een natuurpad op basis van de bolboompjes route. 

Ruud vormt nu in z’n eentje de werkgroep. Hij richt zich vooral op het geven van natuuronderwijs op 

scholen en het activeren van de scholen hierbij. 

Verder wil Ruud samen met anderen informatieve wandelingen gaan organiseren. 


