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Inleiding 
 

Dit verslag beschrijft de activiteiten van de werkgroep Groenberaad, onderdeel van de Vereniging 

Natuur en Milieu, IVN afdeling Wijk bij Duurstede (VNMW). De vereniging heeft een jaarverslag 

waarin alle 6 werkgroepen (educatie, flora, groenberaad, heemtuin, landschapsbeheer en vogels) 

aan bod komen, dit verslag maakt daar integraal onderdeel van uit. De reden voor een apart verslag 

is de verspreiding naar een specifieke doelgroep, namelijk bestuurders, ambtenaren en de politieke 

partijen die betrokken zijn bij het openbaar groen in de gemeente Wijk bij Duurstede. 

Het Groenberaad volgt overheden die beslissingen nemen over het groen (en water) in de eigen 

woonomgeving. De werkgroep staat voor het behouden, ontwikkelen en veroveren van een 

waardevol en natuurlijk leefmilieu en biodiversiteit. We doen dat door met allerlei overheden en 

organisaties samen te denken, samen te ontwikkelen en samen te werken. 

Het aantal onder handen projecten is in 2014 fors toegenomen, ook het overleggen met 

ambtenaren, de politiek en allerlei instanties vraagt steeds meer tijd. Positief is dat dit mede wordt 

veroorzaakt doordat we steeds vaker worden uitgenodigd om mee te denken. Het blijft echter een 

uitdaging om onze beperkte menskracht zo in te zetten dat een zo goed mogelijk resultaat wordt 

bereikt. 

We zien een duidelijke verbetering in de samenwerking met de gemeente, hoewel de positie van het 

Groenberaad nog steeds niet helemaal duidelijk is. We willen optreden als onafhankelijke partij en 

spreekbuis zijn van ‘de natuur’, dat kan soms los staan van een rol als vertegenwoordiger van 

inwoners. We menen dat we het best kunnen samenwerken indien we vanaf het eerste begin zoveel 

mogelijk samen projecten aanpakken. 

In dit verslag gaan we in op de verschillende projecten en activiteiten, ook kijken we vooruit naar 

2015. 
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Organisatie 
 

De werkgroep heeft 13 keer vergaderd, de reguliere vergaderingen van iedere 2e woensdag in de 

maand plus een ingelaste vergadering in december over een aantal dringende projecten. Op 12 

maart hadden we de landschapscoördinator Walter Jaaltink (Stuurgroep Kromme Rijnlandschap) op 

bezoek die vertelde van de projecten die hij onder handen heeft. Op 13 augustus was Klaas Everards 

(werkgroep Flora) te gast over de flora in de bermen. 

Waren we aan het begin van het jaar nog met 9 leden, aan het eind van het jaar waren we met 6. We 

hebben om uiteenlopende redenen afscheid genomen van Peter van der Eerden, Marijke van 

Diepenbroek, Martha de Wit en Jacques van Nederpelt; tijdens het jaar heeft Mathijs Kuiper zich bij 

de werkgroep aangesloten. Mathijs is opgeleid als boomverzorger en zijn kennis en ervaring is een 

waardevolle aanvulling voor de werkgroep. 

Aan het eind van 2014 bestond de werkgroep uit Linda Horst, Mathijs Kuiper, Evert van Leeuwen, 

Henny Olthof, Niek van Staaden en Ruud Waltman. Peter van der Eerden heeft zich aangeboden als 

externe adviseur op het gebied van cultuur- en gebiedshistorie; hiermee is hij na Sonja Fris de 2e 

externe adviseur die we snel kunnen inschakelen indien nodig.  
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Eigen projecten 
 

De werkgroep heeft een aantal eigen projecten opgepakt en uitgevoerd, hieronder een alfabetische 

samenvatting, de bereikte resultaten en de huidige status. 

 

Briefing projectleiders 
 

Projectleiders van de gemeente zijn vanaf het begintraject bij projecten betrokken, wanneer de 

plannen nog niet definitief zijn. Het is belangrijk dat het Groenberaad weet hoe die processen 

verlopen en dat de projectleiders weten waar het Groenberaad voor staat; ook waarvoor wij 

ingeschakeld kunnen worden. Op 10 november hadden we een kennismakingsbijeenkomst die 

plezierig en positief is verlopen. Na de bijeenkomst heeft een aantal projectleiders al contact gezocht 

met de werkgroep om over hun projecten of specifieke vragen te praten. 

 

Buurtinitiatief 
 

De gemeente zet in op meer burgerparticipatie, co-creatie en zelfbeheer. In het groen zijn er kansen 

om buurtinitiatieven van de grond te krijgen. Tijdens de twee inspraakavonden over bezuinigingen 

heeft het Groenberaad al ideeën aangedragen, vooral voor het ter beschikking stellen van 

gereedschap (zie verderop in dit verslag). 

 

We menen echter dat er meer nodig is om initiatieven van de grond te krijgen. Om die reden is 

contact gezocht met een aantal andere organisaties in de gemeente om na te denken over mogelijke 
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proefprojecten die we vervolgens gezamenlijk van de grond kunnen tillen. Deze aanpak is afgestemd 

met de gemeente. Eind januari 2015 zal naar verwachting de eerste bijeenkomst hierover plaats gaan 

vinden. 

 

Gemeentelijke aansprakelijkheid 
 

Er was onduidelijkheid over wanneer en waarvoor de gemeente aansprakelijk is bij schade die 

ontstaat door bijvoorbeeld afbrekende takken of omvallende bomen. Het aspect ‘veiligheid’ is in veel 

gevallen gekoppeld aan aansprakelijkheid, en het komt nogal eens voor dat om dat aspect bomen 

worden gekapt. 

Het Groenberaad heeft onderzoek gedaan naar de wetgeving en jurisprudentie op dit gebied. De 

gemeente is aansprakelijk indien er sprake is van verwijtbaar gedrag, bijvoorbeeld indien de 

gemeente haar zorg- en controleplicht niet goed invult. Dit zou het geval kunnen zijn indien bekende 

problemen niet worden aangepakt, of indien bomen niet met enige regelmaat worden 

gecontroleerd. 

Naar aanleiding van het rapport van het Groenberaad loopt er momenteel een onderzoek bij de 

gemeente of en waar de frequentie van boominspecties kan worden aangepast, waarmee wellicht 

ook nog geld bespaard kan worden. Dit project zal in 2015 verder worden ingevuld. 

 

Gemeentelijke financiën 
 

Het Groenberaad wilde graag inzicht in de geldstromen en financiering rond het openbaar groen. 

Vooral de inzet van externe adviseurs, de personele inzet vanuit de buitendienst en de financiering 

van langdurige projecten zoals het LOP hadden onze interesse. Ter voorbereiding hadden we het 

laatste jaarverslag van de gemeente laten bekijken door een accountant. 

In maart hebben we een gesprek gehad met de gemeente. Groen valt voor een deel onder het IBOR 

(Integraal Beheerplan Openbare Ruimte), waarin bijvoorbeeld ook wegen, verlichting en riolering 

worden meegenomen, dat maakt de zaak niet duidelijker. In het IBOR worden ook grotere projecten 

voor een periode van 4 jaar vastgesteld. In de uurprijs van de buitendienst zitten ook de kosten van 

de binnendienst (gemeentehuis) verwerkt, waardoor relatief simpele ingrepen en acties (op papier) 

erg veel geld kosten. 

Vrijwel ieder jaar moet er weer worden bezuinigd op het onderhoud, terwijl algemeen bekend is dat 

dit op termijn geld kost door achterstallig onderhoud, noodzakelijke omvormingen en dergelijke. 

Momenteel staat het onderhoud op niveau ‘sober’, verhogen naar ‘basis’ kost € 250.000 per jaar. 
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Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 
 

Het Groenberaad heeft de programma’s van alle politieke partijen doorgespit en samengevat in 1 dia 

per partij. De resultaten zijn gepubliceerd op de website van de vereniging en ook gebruikt tijdens de 

politieke debatavond op 11 maart. Op die avond hebben de partijen hun plannen met het groen 

gepresenteerd en werd er gediscussieerd aan de hand van een aantal stellingen. Vrijwel alle partijen 

waren het tijdens de discussie eens over het openstellen van de beschikbare informatie over bomen 

uit het Digitree systeem. Na afloop van de discussie heeft het publiek aangegeven in hoeverre het 

vertrouwen in de partijen was toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen. 

Op 24 april is ingesproken tijdens de openbare coalitiebesprekingen met als titel ‘Trots op wat we 

hebben, en er samen nog meer van maken’. Ook werden hier suggesties gedaan hoe zaken anders 

aangepakt kunnen worden en waar nog winst valt te behalen. Positief dat de politiek later in het jaar 

die uitnodiging heeft aangenomen, waardoor het Groenberaad op een aantal dossiers nu 

gesprekspartner is geworden van de gemeente. 

 

Groene rondje 
 

In mei kwam een vraag van de werkgroep Educatie of het mogelijk was samen te werken om het 

Groene Rondje nieuw leven in te blazen. Dit rondje was jaren geleden (omtrent 2001) gemaakt als 

wandelroute van 5 kilometer (met mogelijke uitstapjes) langs een aantal mooie plekjes in en rond de 

kern van Wijk bij Duurstede. Dat initiatief bloedde destijds dood. 

Het idee was om dat oude rondje te actualiseren, een nieuwe kaart te maken en op belangrijke 

punten langs de route bordjes met informatie (en wellicht QR codes) aan te brengen. Promotie zou 

kunnen via een aantal websites, de VVV, het informatiepakket voor nieuwe inwoners enzovoort. De 

VNMW zou de route kunnen vaststellen, suggesties doen voor teksten op de bordjes en de gemeente 

zou dit kunnen faciliteren. 

Hoewel het een leuk idee was en is, hebben we tot nu toe geen mensen gevonden die dit project 

willen trekken. Als er nog liefhebbers zijn horen we het graag, de gemeente is geïnteresseerd om 

haar medewerking te geven. 

 

Hagenavond (13 maart) 
 

Op 13 maart hebben we een informatieavond georganiseerd voor vrijwilligers die hagen van de 

gemeente onderhouden. We mochten 17 snoeiers verwelkomen, de gemeente was ook aanwezig. 

Op de avond is informatie gegeven over het nut van hagen en het snoeien ervan, ook was er tijd 

ingeruimd om hints en tips uit te wisselen en werden suggesties ter verbetering meegegeven aan de 

gemeente. In 2015 zullen we deze avond wellicht herhalen, maar we zullen extra moeite moeten 

doen om nog meer snoeiers te bereiken. 
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Snippergroen 
 

Het snippergroen project heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden, doordat op drie locaties 

zaken niet soepel zijn verlopen. Hierbij willen we wel opmerken dat in veruit de meeste gevallen het 

proces wel goed is gegaan, hoewel het soms wel veel langer heeft geduurd dan aanvankelijk de 

bedoeling was. 

 

Ondanks het feit dat het Groenberaad in eerste instantie geen rol voor zichzelf zag in dit project, zijn 

we er op verzoek van inwoners toch bij betrokken geraakt. We hebben onderzocht hoe andere 

gemeenten dit soort projecten aanpakken en ook wat de aanbevelingen van de VNG zijn. Ook 

hebben we een vinger aan de pols gehouden en een aantal situaties gedocumenteerd. Op basis 

daarvan hebben we een rapport met aanbevelingen geschreven dat we op 4 september aan het 

gemeentebestuur hebben aangeboden. Het valt immers niet uit te sluiten indien in de toekomst nog 

een keer een rondje snippergroen wordt gehouden. 

 

Tijdelijke natuur St. Jozef 
 

Het terrein van de voormalige basisschool St. Jozef ligt al geruime tijd braak, waarschijnlijk nog totdat 

duidelijk is wat er met het nabijgelegen zwembad gaat gebeuren. Los van een initiatief van een 

aantal aanwonenden om speeltoestellen neer te zetten is het Groenberaad hier gestart met de 

aanleg van een stuk tijdelijke natuur. Na enkele weken werden de krachten tussen aanwonenden, 

Groenberaad en de gemeente gebundeld. 
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Begin april echter vonden leden van de werkgroep (weer) stukjes asbest rond het voormalige 

schoolplein, waarna de gemeente door een extern bureau de zaak heeft laten onderzoeken en 

opruimen. Daarna kon de uitvoering beginnen. De gemeente heeft een eenmalige subsidie 

beschikbaar gesteld en wat speeltoestellen, enige aanwonenden hebben vervolgens hard gewerkt 

om deze op te knappen. Ook is er zand bijgestort en met een door een particulier gedoneerde 

hoeveelheid houtsnippers zijn er door aanwonenden als enige leden van de VNMW wandelpaden 

aangelegd. Het Groenberaad heeft via een externe instantie subsidie los weten te krijgen voor het 

zaaigoed en in het najaar werd het project afgerond. In 2015 zullen we bekijken hoe alles is 

aangeslagen en indien nodig zullen we nog hier en daar bijzaaien. 

 

Visie op groen 
 

Begin 2014 hebben we onze eigen visie op groen ‘Wonen in het groen, droom of werkelijkheid?’ 

gepresenteerd. Deze visie dient als ons interne kompas bij de projecten die we aanpakken. We 

zetten daarin uiteen hoe, wat ons betreft, keuzes gemaakt moeten worden en op welke wijze zaken 

beter en wellicht goedkoper aangepakt kunnen worden. Deze visie heeft op het gemeentehuis hier 

en daar wat stof doen opwaaien en wij werden dan ook uitgenodigd om een en ander nog eens toe 

te komen lichten. 
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Projecten van de gemeente en andere initiatiefnemers 
 

In 2014 zagen we 64 aanvragen voor een kapvergunning van de gemeente voorbij komen, het ging 

daarbij om minimaal 215 bomen (bij twee aanvragen was niet bekend gemaakt over hoeveel bomen 

het ging). Het blijft jammer dat de publicaties in de lokale pers en op internet niet altijd 

overeenkomen en ook dat niet duidelijk wordt gemaakt waarom bomen gekapt moeten worden en 

op initiatief van wie. We hebben meermalen aangedrongen op betere communicatie op dit gebied, 

tot nu toe tevergeefs. 

 

In het kader van een van de grotere bomenplannen heeft de vereniging eind 2014 bezwaar gemaakt 

tegen de kap van een gezonde boom, die volgens onze interpretatie van de gemeentelijke 

beleidsregels niet gekapt had mogen worden. De reden voor kap waren klachten van twee bewoners, 

die naar onze mening onterecht zijn gehonoreerd. Met het indienen van het bezwaar wilden we 

duidelijkheid krijgen over welke regels relevant zijn, hoe die moeten worden gelezen en toegepast en 

welke vrijheid de beslissende ambtenaar daarbij nog heeft. Bij het schrijven van dit verslag was de 

uitkomst van die procedure nog onbekend. 

De werkgroep is betrokken bij een groot aantal projecten van de gemeente, waar gevraagd en soms 

ongevraagd is meegekeken en aanbevelingen zijn gedaan. Hieronder een opsomming van die 

projecten in alfabetische volgorde. 

 

Agricolastraat 
 

In juli ontvingen we bericht van een inwoner dat de gemeente, na het eerder al kappen van 8 essen, 

van plan zou zijn om een nog groter bomenplan later in het jaar uit te voeren voor die buurt. We 
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hebben contact opgenomen met de gemeente en aangeboden om over de mogelijkheden mee te 

denken. De gemeente zegde toe ons op de hoogte te houden. 

Enige weken later bleek dat de gemeente toch eerst wilde inzetten op de herplant van de gekapte 

essen, en dat een eventueel nieuw plan deel uit zou gaan maken van het grotere plan van de 

herontwikkeling van De Engk. Weer enkele weken later bleek dat er desondanks bomen aan de 

Agricolastraat gesnoeid zouden worden. Op dit moment is het onduidelijk of er later nog een groter 

plan uitgevoerd zal worden of niet. Het is jammer dat de gemeente blijkbaar soms worstelt om te 

bepalen of en hoe het Groenberaad betrokken wordt bij het ontwikkelen van plannen. 

 

Bermen en maaibeleid 
 

Tijdens een overleg met de gemeente kwam naar voren dat de gemeente het jammer vindt dat er 

geen geld meer is voor een goede inventarisatie van de flora in de bermen, het laatste onderzoek 

was van 10 jaar geleden. Voor het vaststellen van een goed maaibeleid is het echter wel van belang 

om te weten wat er zoal groeit, en vooral wat de waardevolle en kwetsbare bermen zijn. 

 

In overleg met de werkgroep Flora is vanuit het Groenberaad een actie gestart om een team van 

vrijwilligers te mobiliseren die in 2015 de bermen gaan inventariseren. Dat team bestaat inmiddels 

uit meer dan 12 mensen, zodat het mogelijk is veel plekken te bezoeken. In het begin van de herfst 
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werd in de drie kernen alvast een zogenaamde quickscan uitgevoerd, waarbij bleek dat er een aantal 

waardevolle bermen zijn; de vergaarde informatie werd gedeeld met de gemeente. 

 

Bestemmingsplannen buitengebied 
 

Gezien de planningscyclus was het nodig de huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied te 

actualiseren. Hiermee was al in 2013 begonnen, een informatieavond van de gemeente werd toen 

bezocht. In 2014 hebben een groot aantal particulieren en instanties, waaronder de provincie en de 

Natuur en Milieufederatie Utrecht, zienswijzen ingediend. Ook het Groenberaad heeft haar visie 

gegeven, waarbij we onze teleurstelling uitspreken over de vergrote milieubelasting en aantasting 

van de natuurgebieden, en het ook jammer vinden dat er geen stimulerende maatregelen worden 

getroffen voor een meer ecologische bedrijfsvoering. Vooral het Langbroekerwetering gebied is 

kwetsbaar en staat alweer onder druk. 

Eind 2014 werden we door de gemeente bijgepraat over het definitieve plan, zoals dat begin 2015 

aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Er zijn wat positieve aanpassingen op het eerste plan, 

zoals op het gebied van de grondgebonden landbouw en het oprekken van de Natura 2000 

bufferzone, maar over het algemeen blijven wij toch teleurgesteld dat hier geen duurzame weg 

wordt ingeslagen. Ook maken wij ons zorgen, dat door het verdwijnen van de melkquota en de 

samenvoeging van bedrijven er straks nog een keer een extra belasting op de natuurwaarde van het 

gebied komt, en we zitten al lang aan de limiet. De regelgeving rond de PAS (programmatische 

aanpak stikstof) die in 2015 wordt vastgesteld zal maar beperkt soelaas bieden. Wij zijn zeker van 

plan om de politieke partijen te laten weten wat onze mening is en zullen afwachten hoe de 

gemeenteraad de plannen vervolgens zal beoordelen. 

 

Bezuinigingen 
 

Als uitvloeisel van de coalitieonderhandelingen heeft de gemeente twee discussieavonden 

georganiseerd over 5 thema’s, waaronder openbare ruimte (inclusief openbaar groen) en 

duurzaamheid en milieu. De werkgroep Groenberaad schoof aan bij de discussie over de openbare 

ruimte, andere leden van de vereniging bij andere thema’s. 

Aan de discussietafel werd al snel duidelijk dat er wellicht voordeel te halen is door zelfbeheer te 

stimuleren door het ter beschikking stellen van klein gereedschap als heggenscharen en zagen. Deze 

mogelijkheid werd vervolgens op de gemeentewerf met de verantwoordelijk ambtenaar getoetst. 

Tijdens de tweede bijeenkomst in het gemeentehuis werd dit voorstel inclusief suggesties voor een 

plan van aanpak voor de invoering ervan aan de aanwezigen gepresenteerd. Tot ons genoegen 

vernamen we in de pers een toezegging van de gemeente om hiermee aan de slag te gaan, maar tot 

op dit moment heeft dat nog niet tot zichtbare acties geleid. 
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Bomenverordening 
 

De gemeente is van mening dat de huidige bomenverordening teveel tijd kost en niet leidt tot een 

beter bomenbestand, daarnaast wil men graag dereguleren. Het Groenberaad meent dat een 

duidelijke en sterke verordening wel degelijk een meerwaarde heeft indien deze ook goed wordt 

gehandhaafd. Wij menen daarnaast dat de huidige personele inzet van 0,1fte voor de 

administratieve ondersteuning van de kapaanvragen alleszins verdedigbaar is. 

In 2013 hebben we hierover voor het eerst met de gemeente gesproken en in 2014 zijn we 

aangeschoven bij de gesprekken met de externe adviseur, die in eerste instantie heeft geprobeerd de 

oplossing te zoeken in het maken van een onderscheid tussen gemeentelijke en particuliere bomen. 

Wij konden ons goed vinden in het algemene principe dat particuliere bomen vergunningvrij zouden 

zijn en de gemeentelijke bomen vergunningplichting (zoals in de gemeente Bunnik het geval is). 

Hiermee zouden we naar schatting 75% van de kapaanvragen kunnen vermijden. Het Groenberaad 

heeft daarna een zeer uitvoerig commentaar geschreven op de eerste conceptnota, met een 

juridische onderbouwing hoe een dergelijke verordening in elkaar gestoken zou kunnen worden. 

Medio 2014 werd echter duidelijk dat de gemeente plotseling een andere weg wilde kiezen, namelijk 

een gebiedsbenadering gekoppeld aan een lijst met vergunningplichtige bomen. Hiermee zou de hele 

huidige bomenverordening komen te vervallen en deels opgaan in de APV, terwijl de gebieden en de 

lijst zouden worden opgenomen in een zogenaamde Groene Kaart. We zien dat het buitengebied 

hiermee wellicht beter beschermd wordt dan in de huidige situatie het geval is, maar in de kernen en 

vooral in de woonwijken worden vrijwel alle bomen niet langer beschermd. We vragen ons af of we 

hiermee wel op de goede weg zijn voor een beter bomenbestand. 

Ook maken we ons zorgen dat er tot nu toe niets is afgesproken of opgeschreven over het betrekken 

van bewoners bij de kapplannen, het goed communiceren over waarom bomen weg moeten en op 

initiatief van wie; ook is het onduidelijk of en hoe de ingrepen in het bomenbestand worden 

bijgehouden en controleerbaar worden gemaakt. We zijn benieuwd hoe de gemeenteraad in 2015 

over de nieuwe voorgestelde aanpak denkt, wij zullen ons zegje gaan doen. 

 

Bosscherwaarden 
 

In mei 2014 dook een oud idee weer op, namelijk de ontwikkeling van de Bosscherwaarden. Een 

aantal jaren geleden was ook al door een externe partij geprobeerd om hier door zandwinning en 

baggerstort een stukje natuurontwikkeling mogelijk te maken, maar dat werd toen door de provincie 

tegengehouden. Door de terugtredende overheid en veranderde wet- en regelgeving kwam er toch 

weer een opening voor een dergelijk traject, en eind 2012 werd de gemeenteraad in een 

vertrouwelijk memo gepolst voor het idee. Die besloot de ontwikkelaar de kans te geven 

verkennende gesprekken te voeren en met een geïntegreerd plan te komen, dat vervolgens 

voorgelegd ter goedkeuring zou worden aan de gemeenteraad. 

Voor de Bosscherwaarden is de bestemming vastgelegd in een groot aantal noties en convenanten, 

waaronder de Structuurvisie, de visie Rivierfront en het Akkoord van Utrecht; deze bestemming is 
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extensieve natuur. Delen van de Bosscherwaarden maken al deel uit van de EHS, de rest zit in de 

zogenaamde Groene Contour. De gemeente heeft geen middelen om dit project uit te voeren, maar 

door ontzanding en baggerstort toe te staan zouden die middelen vrij kunnen komen. Daarnaast zou 

het via de maatschappelijke verevening wellicht mogelijk zijn om naast natuur in de 

Bosscherwaarden ook andere delen van de visie Rivierfront te realiseren. 

Het Groenberaad zou blij zijn indien het mogelijk blijkt om in de Bosscherwaarden een ambitieus 

project op te zetten met echte natuur, wij zien niets in allerlei compromisscenario’s wat betreft de 

inrichting. Of dat daadwerkelijk mogelijk is weten we pas indien we het hele ontwikkelingstraject 

hebben afgelegd en bijvoorbeeld ook de financiële details, het tijdspad, de gevolgen voor in- en 

aanwonenden en de effecten voor het milieu (MER) duidelijk zijn. Tot die tijd blijven we voorzichtig 

positief, maar het uiteindelijke oordeel zullen we pas vellen indien alle details bekend zijn. Mochten 

er andere wegen gevonden worden om zonder ontzanding en baggerstort natuur te maken zijn wij 

daarin uiteraard ook zeer geïnteresseerd. 

 

De Engk 
 

Een markant onderdeel van de herontwikkeling van De Engk is het omvormen van de David van 

Bourgondiëweg tot een watergang, die aangesloten wordt op het water langs de Singel en op de 

vijver naast de brandweerkazerne. Hiervoor moesten er bomen worden gekapt en ook 

maatregelingen worden genomen om de bomen die zouden blijven staan te beschermen tijdens de 

werkzaamheden. 

 

In overleg met de gemeente hebben we ervoor kunnen zorgen dat een aantal bomen aan de kant 

van de Jacob van Ruisdaelstraat voorlopig konden worden behouden, ook worden we op de hoogte 

gehouden indien er ontwikkelingen zijn aangaande de bomen die naast de nieuwe waterpartij staan. 

We zijn erg tevreden over de uiteindelijke inrichting van dit deel van De Engk. 
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De Horden, rivieren 
 

In 2013 is het project voor de stenen en de ovens uitgevoerd, in 2014 waren de rivieren aan de beurt. 

Het aantal bomen wat wordt ingeboet is in dit deel van de wijk veel minder groot dan bij de stenen 

en ovens het geval was, het totaal aantal bomen blijft ongeveer gelijk. In een aantal gesprekken met 

de gemeente hebben we geprobeerd een aantal beeldbepalende grote bomen te behouden, maar 

dat is niet overal gelukt. 

Het gevoel bekruipt ons dat de gemeente niet altijd weet hoe om te gaan met grote bomen en deze, 

vooral in woonwijken, voornamelijk ziet als een risico. Positief is het grote aantal bomen langs de 

Amstel die een groeiplaatsverbetering krijgt, die kunnen zo weer jaren mee. Het is nog niet duidelijk 

of in 2015 of daarna de Scheepsnamen of Parkwijk van De Horden nog aan bod komen. 

 

Gooijerdijk 
 

De Gooijerdijk is de laatste van de grote wegen in het buitengebied ten noorden van de N229 die een 

verjongingsslag gaat meemaken. Vanaf januari zijn we betrokken en hebben we meermalen overlegd 

met de gemeente en het waterschap HDSR, ook hebben we een aantal keren ter plaatste de situatie 

en mogelijkheden bekeken. Zoals de plannen er nu uitzien gaan we van 735 bomen terug naar 531, 

een zeer forse inboet. De meest interessante stukken liggen tussen de Bovenwijkerweg en de 

Amerongerwetering. 

 

Het eerste gedeelte van de Bovenwijkerweg tot aan de Broekhuizerstraat is behoorlijk druk met 

(sluip)verkeer en scholieren die naar Maarsbergen fietsen. Wij willen hier pleiten voor het 

doorzetten van de inrichting van de Bovenwijkerweg, met fietssuggestiestroken. Het definitieve 
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ontwerp voor dit stuk wordt later door de afdeling verkeer van de gemeente gemaakt, dan pas wordt 

ook duidelijk wat er met de bermen en mogelijke beplanting kan gebeuren. 

Tussen de Bovenwijkerweg en de Zuwe zitten we in het EHS gebied, en daar willen we vooral 

inzetten op een optische versmalling van de weg met groene bermen, gecombineerd met duidelijk 

gemarkeerde passeervakken. Dit is ook het plan zoals het uitgevoerd gaat worden, al hadden wij 

liever gezien dat er veel meer bomen aan de zuidkant zouden worden aangeplant (van de 95 bomen 

in dit stuk blijven er nu maar 17 over, met de passeervakken misschien een paar meer). 

In het laatste gedeelte tussen de Zuwe en Amerongerwetering staan voornamelijk wilgen, waarvan 

een deel kennelijk is aangetast door de watermerkziekte. Deze overigens niet fatale ziekte plus de 

levensfase van de bomen heeft de gemeente doen besluiten om fors te gaan kappen, zodat daar 188 

van de 286 bomen overblijven na de herplant. De kap zal hier in fases geschieden om de vliegroute 

van de vleermuizen te behouden. 

 

Gravenbol – Lunenburgerwaard 
 

De Gravenbol en de Lunenburgerwaard kwamen plotseling als project in beeld als onderdeel van de 

visie Rivierfront. Blijkbaar heeft de VNMW voor de Lunenburgerwaard in een ver verleden al eens 

geadviseerd om de zomerdijk door te steken. In 2013 is er een nieuwe verkenning uitgevoerd met 

een aantal betrokkenen waaronder het waterschap, Utrechts Landschap, Rijkswaterstaat en de DLG 

(Dienst Landelijk Gebied), maar hierbij is de vereniging niet meer betrokken geweest. Dit gebied 

maakt deel uit van de EHS en Natura 2000. Gebiedscoöperatie O-gen zal in 2015 namens de provincie 

een inrichtingsplan opstellen. 

Omdat de Gravenbol tegenover de Lunenburgerwaard ligt wordt de ontwikkeling van dat gebied 

meegenomen in het project van O-gen. Aangezien de huidige eigenaar het Recreatieschap ophoudt 

te bestaan moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden. Wij hebben aan de initiatiefnemers laten 

weten dat we graag weer aan tafel willen zitten om mee te denken. 

 

Groenstructuurplan 
 

De gemeente wil het huidige groenstructuurplan actualiseren en heeft het Groenberaad gevraagd 

om mee te denken. De bedoeling is om meer aandacht te geven aan ecologie en ook de kernen 

Cothen en Langbroek te profileren. In eerste instantie wordt onze medewerking gevraagd voor een 

inventarisatie, dat nemen we mee als onderdeel van het project ‘Bermen en maaibeleid’. 

De laatste versie van het groenstructuurplan dateert van 1990, hoewel er ook een plan uit 2009 

circuleert. In dat laatste plan worden per wijk voor de drie kernen de aanwezige waarden beschreven 

en de ontwikkeldoelen vastgesteld. Dit project zal zeer waarschijnlijk in 2015 een vervolg krijgen. 
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LOP III 
 

De Wijkersloot, Hoeksedijk, Dwarsdijk en Kapelleweg zijn de laatste wegen in het gebied ten zuiden 

van de N229 die een verjongingstraject zullen ondergaan. Het Groenberaad is vanaf het begin bij dit 

project betrokken. Door veel kabels en leidingen en soms smalle bermen zijn de mogelijkheden hier 

niet zo groot. 

De 35 knotwilgen zullen vrijwel allemaal verdwijnen en eveneens een aantal grote opgaande wilgen. 

Dat laatste vinden wij erg jammer, maar uiteindelijk konden we goed leven met het bereikte 

resultaat. Helaas gooide het waterschap eind 2014 roet in het eten door goedkeuring te weigeren, 

waardoor we er nog een keer 10 bomen op achteruit gaan ten opzichte van het oorspronkelijke plan 

(populieren, iepen en eiken). Ten opzichte van de huidige situatie blijft er een +1 over. We zullen in 

2015 afwachten hoe HDSR op het gewijzigde plan gaat reageren. 

 

Nevengeul Prins Hendrikweg 
 

De situatie rond de nevengeul aan de Prins Hendrikweg heeft een aantal keren de pers gehaald. Om 

de impasse te doorbreken heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor aanwonenden, 

waarbij ook het Groenberaad werd uitgenodigd deel te nemen. De situatie blijkt behoorlijk 

gepolariseerd te zijn, waarbij de gemeente heeft besloten dat toegang tot het gebied beperkt blijft 

tot de wandelpaden en dat recreatie niet is toegestaan. 

 

De vereniging is een voorstander van natuurgebieden die toegankelijk zijn en waar dat door de 

inrichting en beplantingskeuze wordt geregeld, verbodsborden en afscheidingen zien we liever niet. 
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Omvormen 
 

Eind oktober werden we verrast door een bericht van de gemeente dat er aan een nieuwe ronde van 

omvormen niet viel te ontkomen. Omvormen is het veranderen van stukken groen zodat ze minder 

intensief onderhoud nodig hebben; vaak gaat het om verwijderen van struiken, heesters en hagen en 

het daarna inzaaien van gras of zelfs betegelen. Door achterstallig onderhoud (van de gemeente 

zelf), niet uitgevoerde zelfbeheerprojecten en soms een ongelukkige inrichting werd zelfs het sobere 

beeldkwaliteitsbeeld niet gehaald. 

Het Groenberaad heeft samen met de gemeente de lijst met locaties doorgelopen en vervolgens 15 

plekken bezocht en daar suggesties voor gedaan. In een aantal gevallen zijn we het eens over 

omvormen, in een aantal andere gevallen zou er nog best een poging gewaagd kunnen worden om 

de situatie te verbeteren. 

Wij hebben de gemeente voorgesteld om in de drie kernen een inventarisatieslag te maken naar alle 

stukken die mogelijk in de toekomst in de gevarenzone kunnen komen en voorgesteld om daarvoor 

een aanpak te formuleren. Op die manier kunnen we meer proactief werken en worden we niet 

telkens met verrommelde stukken groen geconfronteerd. Deze suggestie zou met het 

gemeentebestuur besproken worden. We verwachten dat in 2015 het omvormen van een deel van 

de 15 plekken zal beginnen, waarschijnlijk is de bezuiniging zelfs al ingeboekt. 

 

Onderhoud en VTA inspecties 
 

Naar aanleiding van een presentatie van de werkgroep tijdens de openbare coalitieonderhandelingen 

werden we uitgenodigd om op 4 september met het bestuur en de ambtenaren te spreken over 

mogelijke bezuinigingen en andere werkwijzen. Een van de besproken zaken was het terugbrengen 

van de frequentie van de VTA inspecties, gekoppeld aan anticiperend onderhoud, een andere 

suggestie was te kijken naar het maaibeleid (zie elders in dit verslag). 

Tijdens een vervolgvergadering met de buitendienst bleek dat er waarschijnlijk wel ruimte is om op 

bepaalde plekken de frequentie te verlagen (van bijvoorbeeld eens per 3 jaar naar eens per 5 jaar). 

Ook bleek dat belangrijke informatie van de inspecteur niet bij de snoeiers terecht komt (door een 

ICT probleem) en dat er binnen de gemeente twijfel is of altijd wel de juiste kennis bij de snoeiers 

aanwezig is. 

Dit project zal in 2015 doorlopen, we wachten nu eerst op een lijst van gebieden die mogelijk wat 

minder frequent bezocht kunnen worden, vervolgens maken we een rapport hoe dat volgens ons zou 

kunnen. 
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Rijnvallei terrein (verhuizing van Kerkhof) 
 

Als onderdeel van de verhuizing van het benzinestation naar de Langbroekseweg hebben we 

overlegd met de gemeente over de bomen die hiervoor gekapt moeten worden. Vanwege de 

veiligheid en een onbelemmerd uitzicht op het station moesten er struiken verdwijnen, de bomen 

sneuvelden voornamelijk omdat er met relatief grote wagens gereden moet worden (bijvoorbeeld 

voor de bevoorrading). 

 

We hebben ook de eerste schetsen van de nieuwe appartementen op de plek van de te slopen 

garage gezien, op deze ‘artist impression’ was nog niet veel groen te zien. Van de nieuw te bouwen 

garage en de eventueel aan te passen winkels van Jumbo en Welkoop hebben we nog helemaal geen 

tekeningen gezien, maar we houden hier een vinger aan de pols. 
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Ambities en plannen 
 

Voor 2015 hebben wij de ambitie om: 

 Gezien te worden als volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, het reguliere overleg zal 

ingeregeld moeten worden. Ook willen we het contact met HDSR verder uitbreiden. 

 Een aantal proefprojecten met buurtinitiatieven uit te voeren samen met andere organisaties. 

 De gemeente te bewegen tot een betere communicatie over het openbaar groen. 

 De werkgroep te versterken met nog een aantal deskundigen (op de verlanglijst staan onder 

andere een ecoloog en een landschapsarchitect, maar ook andere expertise is welkom). 

Ons uiteindelijke doel is te zorgen voor een merkbare en structurele verandering in het gevoerde 

beleid. Daarnaast, maar dat spreekt vanzelf, blijven we de lopende en nieuwe projecten van 

overheden in het groen bewaken en monitoren. Een extra aandachtspunt hierbij is het volgen en 

nalopen van alle groen-gerelateerde omgevingsaanvragen.  

In februari zullen we met een delegatie gedurende drie avonden op cursus gaan bij de Natuur en 

Milieufederatie Utrecht over vergunningen, projecten en het beïnvloeden van de politieke en 

ambtelijke processen. We zien daar naar uit. 

Verder is het van belang om contact te zoeken en onderhouden met vergelijkbare groepen in 

buurgemeenten. In 2014 is al geprobeerd contact te maken met Maarn Maarsbergen Natuurlijk, dat 

willen we nog een keer oppakken. Verenigingsbreed zijn in 2014 al contacten gelegd met Dorp en 

Natuur (Leersum / Amerongen), dat moeten we nog verder uitbreiden. 

Er blijft nog steeds genoeg te doen. Dat werd tijdens het schrijven van dit verslag nog eens bevestigd 

door de publicatie van de zogenaamde GD (gemeentelijke duurzaamheid) index (www.gdindex.nl). 

Daaruit bleek dat Wijk bij Duurstede in vergelijking met het gemiddelde van alle gemeenten in 

Nederland duidelijk minder natuur heeft, namelijk 9,9% ten opzichte van 13%. De Convention of 

Biological Diversity stelt voor 2020 een score van 15% voor over heel Nederland gemeten. Verder 

was in Wijk bij Duurstede de score op de indicator natuur (een van de 24 uit de duurzaamheidsindex) 

het laagst van alle indicatoren, en dat is zorgwekkend. 


