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Groenberaad verandert 
 

Ook in 2015 is de werkgroep Groenberaad weer actief geweest binnen de Vereniging Natuur en 

Milieu, IVN afdeling Wijk bij Duurstede (VNMW). In dit jaarverslag bespreken we wat ons zoal heeft 

bezig gehouden en wat we hebben bereikt voor natuur, landschap en milieu met de verschillende 

overheden. Het verslag is daarmee een mix van feiten, observaties, beschouwingen en meningen. 

Over veel aangehaalde onderwerpen is meer te vertellen dan we hier doen, om de omvang schetsen 

we vooral de hoofdlijnen. Uiteraard zijn de leden van het Groenberaad aanspreekbaar om zaken te 

verduidelijken of vragen te beantwoorden. 

Als eerste valt op dat het werkterrein van het Groenberaad behoorlijk is veranderd en uitgebreid. 

Begonnen we in 2013 met kapvergunningen en het behoud van hagen binnen de kern Wijk bij 

Duurstede, op dit moment zijn we betrokken bij bestemmingsplannen, natuurontwikkeling en 

omgevingsvisies die uiteraard niet ophouden bij onze gemeentegrens. Overigens volgen we de 

omgevingsvergunningen ook nog steeds. 

In 2015 hebben we contact gezocht en gevonden met zusterorganisaties in Buren en Houten, nemen 

we deel aan bijeenkomsten van gebiedscoöperatie O-gen en workshops van de NMU. Waar nodig en 

mogelijk zoeken we de dialoog met andere belangengroepen zoals TegenStroom (nu 

BosscherMEERWAARDEn) en LTO Noord en erkennen we dat organisaties als WijkNogLeuker beter in 

staat zijn tot het opzetten en begeleiden van grotere projecten. De eerste resultaten van die 

samenwerking zullen we in 2016 gaan zien. 

Dit alles maakt het werk van het Groenberaad leuker en effectiever. Uiteindelijk gaat het er om dat 

we ons leefmilieu en de biodiversiteit behouden en waar mogelijk versterken. Wat dat betreft zijn er 

helaas niet altijd positieve berichten te melden.  We kappen bomen in de Agricolastraat omdat geld 

voor onderhoud ontbreekt, de gemeentelijke communicatie naar inwoners is nog steeds gebrekkig, 

de uiterwaarden dreigen voor lange tijd op slot te gaan, bij bestemmingsplannen balanceren we op 

de rand en in de internetdiscussie over de omgevingsvisie voor het buitengebied komt het woord 

natuur nauwelijks voor.  

Volgens de gemeente geven we nu ongeveer de helft uit aan groen ten opzichte van 2003 toen we 

nog 2e werden bij de landelijke verkiezing van groenste stad bij de Entente Florale. Onze 

samenwerkingsgemeente Houten geeft aanmerkelijk meer uit voor groen (bij een vergelijkbare of 

lagere OZB) en zet verhoudingsgewijs ook meer medewerkers in. Dat alles zijn politieke keuzes. Er 

komen in 2016 weer een aantal dossiers voorbij, waar de politiek die keuze kan maken, we zijn 

benieuwd. 

Steeds vaker vinden we mogelijkheden om samen te werken, zoals bij de inventarisatie van bermen, 

de Agricolastraat of de Dr. Janssenflat. Soms zit dat er echter niet in maar we hebben geleerd om 

daar professioneel mee om te gaan. 

Kijkend naar onze ambities voor 2015 opgeschreven in het jaarverslag 2014 scoren we als werkgroep 

objectief gezien een 7-, dat kan beter. Het regulier overleg met de gemeente is een feit, we spreken 3 

keer per jaar op bestuursniveau met elkaar. Ook de buurt- en participatieprojecten beginnen te 

lopen met de Dr. Janssenflat en de Zandweg. Zoals al gemeld zijn en blijven we ontevreden hoe de 
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gemeente communiceert over de omgevingsvergunningen, ondanks toezeggingen is er nauwelijks 

iets veranderd. Tenslotte hebben we de werkgroep helaas nog niet kunnen uitbreiden, maar gelukkig 

is Jacques van Nederpelt bereid om in te springen als externe adviseur op het gebied van landbouw. 

We putten moed uit het begin 2016 gepubliceerde concept Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid 

2016-2020, dit stuk komt in maart 2016 in de gemeenteraad. Hierin staan de volgende doelen 

opgeschreven: 

 Natuurgebieden: het realiseren van hoogwaardige natuurgebieden, waarin – waar mogelijk – 

gerecreëerd kan worden. 

 Stedelijk groen: stedelijk groen realiseren dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften 

van de bewoners in de wijk of buurt en van belangenorganisaties. 

 Minder stenen, meer groen: geen toename van verhardingsoppervlakte ten koste van groen: 

minder stenen en meer groen. 

 Faciliteren van natuur- en milieueducatie op scholen en overige maatschappelijke instellingen: 

hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kennis en kunde van uit de samenleving 

(belangengroeperingen en milieuorganisaties). 

We hadden het zelf niet beter of mooier op kunnen schrijven. We hopen dat het niet alleen bij 

woorden blijft, maar dat er ook daden aan worden verbonden en dat dit beleidsplan als toetssteen 

gaat dienen bij college- en raadsbesluiten. Wij nemen in ieder geval de uitdaging aan om ons voor 

deze doelen voor de volle 100% voor in te zetten.  



5 
 

Organisatie 
 

De werkgroep heeft in 2015 12 keer vergaderd, veelal op de gebruikelijke 2e woensdag van de 

maand. Twee keer hebben we een vergadering gewijd aan een speciaal onderwerp: in februari de 

bomenverordening en in oktober over de landbouw. Jacques van Nederpelt nam ons mee op 

ontdekkingsreis vanaf het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) naar de dagelijkse 

praktijk van agrariërs in de Kromme Rijnstreek. Een ware ontdekkingstocht langs veranderende 

regelgeving, subsidiestromen, belangenbehartigers en economische realiteit. We zijn erg blij dat 

Jacques indien nodig ons wil blijven helpen met zijn kennis en ervaring als extern adviseur. 

In het vroege voorjaar zijn we gedurende drie avonden op cursus geweest bij de NMU waar we met 4 

leden van de werkgroep de ins en outs hebben geleerd hoe overheden plannen maken en uitvoeren, 

zoals bestemmingsplannen. Een zeer leerzame ervaring, ook doordat we een aantal 

zusterverenigingen hebben leren kennen.  

Een andere belangrijke stap die we als vereniging hebben gezet is het lidmaatschap van de 

gebiedscoöperatie O-gen. Voor veel projecten is dit de organisatie die namens de provincie en 

anderen zoals gemeenten en het waterschap de uitvoering ter hand neemt. O-gen heeft recent het 

projectenboek 2016-2020 gepubliceerd met daarin allerlei initiatieven die spelen in ons 

buitengebied. We hebben onze volle medewerking aangeboden bij die projecten en bij de eerste van 

die projecten zitten we al aan tafel. 

De personele bezetting is gedurende 2015 op peil gebleven met dezelfde bekende gezichten. Het is 

nog niet gelukt om de groep structureel te versterken met bijvoorbeeld een ecoloog of een 

landschapsarchitect, maar we maken al wel gebruik van de kennis en expertise die elders binnen de 

vereniging beschikbaar is. We hebben de taken en projecten zodanig verdeeld onder de leden, dat 

ieder op zijn interesse- en kennisgebied werkzaam kan zijn. Het Groenberaad bestaat uit Linda Horst, 

Mathijs Kuijper, Evert van Leeuwen, Henny Olthof, Niek van Staaden en Ruud Waltman. 
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Eigen initiatieven 
 

Ook in 2015 heeft de werkgroep op eigen initiatief een aantal projecten en activiteiten uitgevoerd. 

Hieronder in alfabetische volgorde die initiatieven met de daarbij behaalde resultaten. 

Bermeninventarisatie 
Samen met de werkgroep Flora zijn op verzoek van de gemeente een groot aantal bermen bezocht, 

gefotografeerd en geïnventariseerd op bijzondere soorten. Het gaat dan over bermen in het 

buitengebied zoals de Wijkersloot, Trechtweg, Bredeweg, Langbroekerdijk en de Bovenwijkerweg. 

Ook in de kernen werd geïnventariseerd, bijvoorbeeld in de wadi in de Geer. 

In september zijn de rapporten gedeeld met de gemeente, die hiermee het maaibeleid gaat 

continueren en waar mogelijk aanscherpen. Het hebben van een goede inventarisatie is hierbij 

belangrijk zodat er niet bezuinigd gaat worden op de waardevolle bermen (bijvoorbeeld op de 

Trechtweg waar 109 soorten werden aangetroffen). We hebben een artikel geschreven voor de 

lokale pers en twee inventariseerders hebben een interview gegeven voor Radio 90 FM. 

Er blijft nog enige zorg over het afvoeren van het maaisel door de aannemer, wat niet altijd 

zorgvuldig en op tijd gebeurd. Op dit punt zijn we in overleg met de gemeente. Van belang zijn ook 

de maatregelen die genomen gaan worden voor de veiligheid van de weg. Er zijn stemmen die 

pleiten voor het verharden van de bermen met grasbeton, maar wij zien liever snelheid remmende 

maatregelen, passeervakken en groene bermen in het buitengebied. In december heeft de gemeente 

samen met Houten een aanbesteding maaien (bermen, gazons) en onderhoud heggen gehouden, we 

zijn benieuwd of en hoe er iets gaat veranderen in 2016. 

Het groene rondje 
Gelukkig hebben we binnen de vereniging een aantal mensen gevonden die het leuk vinden om de 

oude bolboompjesroute weer nieuw leven in te blazen. Deze route verbindt een aantal stadsparken 

en mooie plekjes binnen en buiten de kern Wijk bij Duurstede met elkaar. Naast het vinden van een 

nieuwe mooie route wat in 2015 is afgerond wordt er nu gekeken hoe we dit rondje populair kunnen 

maken door deze op te nemen in een wandelapp. Dit project zal dus in 2016 worden voortgezet. 

Digitree 
In februari kregen we leestoegang tot Digitree, het systeem van de gemeente waar alle bomen 

binnen de gemeentegrenzen in worden geregistreerd. Hierin is te vinden wanneer bomen zijn 

aangeplant, welk onderhoud er is uitgevoerd en wanneer de boom is geïnspecteerd. Ook kunnen we 

zien in welke conditie de bomen verkeren en welke bomen extra in de gaten worden gehouden. 

Dit systeem raadplegen we wanneer de gemeente nieuwe plannen bekend maakt, maar ook om te 

kijken of er soms bomen kunnen worden voorgedragen voor de lijst waardevolle en monumentale 

bomen. Ook hebben we het systeem gebruikt om te onderzoeken of er wellicht besparingen mogelijk 

waren op de reguliere VTA inspecties (zie verderop in dit verslag). 
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Dr. Janssenflat 
Wateroverlast in de berging in de Dr. Janssenflat was de aanleiding om een grote strook grond tegen 

de berging af te graven en te verwijderen. We werden door de bewonerscommissie ingeschakeld om 

met de gemeente en Volksbelang mee te denken over de herinrichting van die strook.  

 

Een aantal leden van de vereniging heeft zich hiervoor ingezet en een beplantingsschema gemaakt. 

Dit hebben we gepresenteerd op een bewonersavond in november, ook hebben we onderzocht 

hoeveel bewoners er willen meehelpen aan de inrichting en het onderhoud van de strook. De 

gemeente bleek gelukkig bereid om het plantmateriaal te bekostigen, Volksbelang neemt de 

afvalcontainer en het aan te schaffen tuingereedschap voor zijn rekening. Een mooi resultaat wat in 

het voorjaar 2016 zichtbaar zal worden. 

Markt 
De platanen op de markt bepalen daar sinds 2000 de sfeer en worden door veel mensen 

gewaardeerd. Het zijn echter ook bomen die in potentie nog veel groter worden dan ze nu al zijn, 

met mogelijke gevolgen voor beschadigingen aan gevels en ineen gegroeide kronen. Ook hoorden we 

dat takken af en toe erg laag boven de terrassen en luifels hangen. Wat ons betreft een reden om 

hiervoor aandacht te vragen. 

De gemeente gaat bekijken of een snoeironde in 2016 een oplossing kan bieden, maar op dit 

moment zijn forse ingrepen en veranderingen volgens haar niet aan de orde, ook omdat de bomen 

gezond zijn. Wij houden onze twijfels en menen dat op termijn er niet valt te ontkomen aan 

drastischer maatregelen. 
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Omgang met klachten 
Het Groenberaad krijgt regelmatig vragen van inwoners die iets zien gebeuren in het groen waarbij 

ze zich afvragen of dat allemaal wel klopt. Bijvoorbeeld een ronkende kettingzaag naast een 

ogenschijnlijk gezonde boom, een aantal vakantie houdende mensen met caravans in een 

natuurgebied of iemand die afval dumpt langs de kant van de weg. Hoe kun je op dat moment aan de 

bel trekken en bij wie moet je dan zijn? 

We stelden ons een soort stroomschema voor waarmee het op eenvoudige wijze duidelijk zou 

worden wat je als inwoner zou kunnen doen. In de praktijk bleek dit schema al snel behoorlijk 

complex te worden, er zijn gewoon teveel verschillende situaties, instanties en mogelijke 

vervolgstappen. Wat we nu overwegen is de omgekeerde route te bewandelen, we gaan een aantal 

overheden en organisaties benaderen en vragen waar zij nu precies verantwoordelijk voor zijn, denk 

daarbij aan de ODRU, HDSR en de gemeente. Op die manier hopen we toch een overzicht te krijgen 

wat te doen in welke situatie. Wordt vervolgd. 

Tijdelijke natuur St. Jozef 
Het St. Jozefterrein is in de eerste helft van 2014 door bewoners en de VNMW ingericht als tijdelijke 

natuur. Eind 2014 maar vooral in 2015 zien we het resultaat. We laten in augustus een mooi stukje in 

de plaatselijke pers verschijnen, hieronder een citaat: 

Tijdens zonnige perioden zijn er veel vlinders te zien. Het mooie Icarusblauwtje op de diverse 

klaversoorten, Distelvlinders en Atalanta’s op  met name  de vlinderstruiken bij de speelplaats en 

verder fladderen er natuurlijk Kleine Vos, Koolwitje en Dagpauwoog over het terrein. Behalve vlinders 

ook een aantal hommelsoorten waaronder de steenhommel met z’n oranje achterkant. Diverse 

keversoorten waaronder de mooie Penseelkever, en Wilde Bijtjes zijn ook aanwezig. 
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Het blijft natuurlijk vreemd dat sommige inwoners het blijkbaar nodig vinden om zomaar met een 

busje het terrein te doorkruisen, of het moet hier om de ultieme natuurliefhebber gaan die vanuit 

deze schuilplaats het ‘wild’ wil observeren. 

VTA inspecties 
De verplichte periodieke boominspectie (Visual Tree Assessment) is arbeidsintensief maar 

noodzakelijk. De gemeente dient iedere paar jaar iedere boom te inspecteren op gezondheid en 

veiligheid, indien nodig moeten maatregelen worden genomen. We ontdekten dat een aantal 

gemeenten hierbij een lagere inspectiefrequentie gebruikte dan Wijk bij Duurstede (eens per 3 jaar 

in een normale situatie). Misschien zou het mogelijk zijn om hier op een verantwoorde manier te 

bezuinigen. 

We hebben een schema gemaakt met daarin de gebruiksdruk van de omgeving, de leeftijd van de 

boom en de mogelijke controlefrequentie. Vervolgens zijn we in het Digitree systeem gaan kijken 

waar in de gemeente mogelijkheden zijn om minder vaak te inspecteren. Een probleem wat we 

hierbij ontdekten is dat van veel bomen niet geregistreerd is hoe oud ze zijn. In het systeem wordt in 

die gevallen als plantjaar 1980 aangehouden, wat dus vaak niet klopt. Wat we wel konden zien is dat 

in gebieden met een lage gebruiksdruk zelden grote groepen bomen stonden, vaak gaat het daar om 

individuele en verspreide bomen. 

In plaats van de leeftijd van de boom kunnen we ook nog andere variabelen gebruiken, bijvoorbeeld 

de boomsoort, maar we verwachten niet dat daar nog grotere besparingen uit zullen komen. Eind 

2015 hebben we dan ook aan de gemeente gemeld dat er op dit gebied helaas geen grotere 

besparingen mogelijk zijn. 

Wandelpaden 
De gemeente kent een aantal bekende en soms onbekende wandelpaden, af en toe komen daar nog 

nieuwe bij zoals het Maarten Maartenspad en het Nederlangbroekse Kastelenpad. De provincie en 

vooral het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) willen graag het aantal wandelpaden uitgebreid zien en 

ook de al bestaande paden met elkaar verbinden, zodat er rondgaande routes ontstaan. We gaan 

kijken hoe we ons in 20126 verder kunnen inzetten op dit gebied. 
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Initiatieven van anderen 
 

De meeste projecten en initiatieven waar het Groenberaad bij betrokken is geweest komen uit de 

koker van verschillende overheden, de meeste van de gemeente. Bij alle hieronder in alfabetische 

volgorde genoemde projecten is het Groenberaad betrokken, variërend van kort / oppervlakkig tot 

lang / intensief. De meeste van die projecten beslaan een langere periode, vaak langer dan 1 jaar. 

Agricolastraat en omgeving 
In 2014 waren er al gemeentelijke ontwikkelingen rond de Agricolastraat, deze werden in 2015 

voortvarend voortgezet. In februari werden we door de gemeente uitgenodigd om gezamenlijk op 

inspectie te gaan en problemen en mogelijkheden te inventariseren. 

In september kregen we een conceptbomenplan en een bewonersenquête te zien. De gemeente trok 

uit een extern rapport de conclusie dat de essen rond de parkeerplaats gekapt zouden moeten 

worden, wij lazen echter in het rapport dat er alternatieve oplossingen mogelijk waren. De enquête 

onder bewoners leverde geen nieuwe gezichtspunten op, waarmee het plan definitief bleek. 

 

Het Groenberaad stelde voor om de bewoners mee te laten beslissen over de boomsoorten die 

teruggeplaatst zouden worden. Op een avond midden december is toen de definitieve keus bepaald. 

Op dat moment was al werd bekend dat een tweetal grote bomen in de zuidkant van het plangebied 

toch konden worden behouden, in het begin van 2016 bleken dat er nog meer te zijn, waarmee we 

erg blij waren. 
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Aan de andere kant blijft het jammer dat de essen rond de parkeerplaats moeten wijken omdat 

onderhoud teveel geld kost. Graag hadden wij gezien dat door herinrichting van de parkeerplaatsen 

een aantal essen gespaard hadden kunnen blijven, maar met het totaalbeeld van het plan zijn we 

tevreden. 

Amerongerwetering 
De Amerongerwetering was de eerste van de grotere wegen ten noorden van de N229 die te maken 

kregen met verjonging. Langs alle wegen gebeurde dit door deels grootschalige kap en aanplant van 

nieuwe jonge bomen. Vaak bleven er op bepaalde plekken bomenrijen staan om als oriëntatiepunt 

voor vleermuizen te dienen. Zodra de nieuwe bomen groot genoeg zouden zijn konden ook de 

laatste oude grote bomen worden geveld. 

Helaas bleek in 2015 dat op bepaalde stukken weg de oude bomen ogenschijnlijk zo slecht te zijn, dat 

ze onmiddellijk moesten worden gekapt, waarbij voorbijgegaan werd aan mogelijk gevolgen voor de 

vleermuizen-route. Omdat eenzelfde aanpak ook was gebruikt voor de Langbroekerwetering en de 

Gooierdijk maakten we ons zorgen.  

Toen we dit kenbaar maakten aan de gemeente besloot deze een ecoloog in te schakelen om de 

mogelijke gevolgen te inventariseren. In het najaar van 2015 en in het voorjaar van 2016 worden 

tellingen gehouden (altijd in de avonduren en nacht) om te bepalen waar en hoeveel vleermuizen er 

vliegen. We hebben een avond meegelopen om te kijken hoe dit tellen in zijn werk gaat. Intussen 

hebben we ook zelf een bat-detector aangeschaft. We verwachten een definitief rapport tegen de 

zomer van 2016. 

Bestemmingsplannen 
In 2014 was al het voorwerk voor een nieuw bestemmingsplan buitengebied al gedaan en wat nog 

restte was een laatste bijstelronde en besluitvorming in de gemeenteraad. Omdat de NMU, na eerst 

kritisch te zijn geweest, nu met een positieve beoordeling kwam zijn we gaan overleggen wat de 

reden van deze ommezwaai is geweest. Dat bleek vooral de aanpassing op het gebied van de 

grondgebondenheid te zijn geweest. Volgens de NMU een belangrijke vooruitgang ten opzichte van 

het oude plan, vandaar de positievere beoordeling. 

Wij bleven echter zorgen houden over het grote aantal legaliseringen, de onduidelijke voorwaarden 

bij de grondgebondenheid (eerst uitbreiden, later pas grond verwerven?) en het telkens opzoeken 

van de grenzen van wat kan en mag bij de provincie. Ook de gevolgen van de komende afschaffing 

melkquotum en invoering van de PAS (zie verderop in dit verslag) waren en zijn voor ons onzekere 

factoren en de vraag of natuur en milieu er met dit bestemmingsplan wel op vooruitgaat. 

Vanuit die optiek hebben we ingesproken bij de behandeling van het voorstel en gepleit voor 

stimulerende maatregelen in de richting van een meer duurzame landbouw. We hebben het tij 

echter niet meer kunnen keren. 

Bomenverordening 
Ook een project wat al in 2014 is begonnen, het opnemen van de bomenverordening in de APV en 

het afschaffen van de kapvergunning voor particuliere en niet-beschermde gemeentelijke bomen. 

Wat nog restte in 2015 was de afronding in de besluitvorming in het college en de gemeenteraad. 

Wij waren en zijn voorstander van het opheffen van de kapvergunning voor particuliere bomen 
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(bijzondere bomen uitgesloten) en het handhaven van de vergunning voor gemeentelijke bomen. De 

gemeente wilde alleen bomen op een zogenaamde groene kaart vergunningplichtig laten en de rest 

vrijgeven. 

Ons belangrijkste argument voor handhaving is dat hiermee beslissingen en uitvoering zich in de 

anonimiteit voltrekken (ambtelijke toetsing) en dat, mede door de gebrekkige communicatie, de 

inwoners buitenspel komen te staan. De gemeenteraad staat overigens ook buitenspel omdat het 

vaststellen van de groene kaart een activiteit van het college is. 

Tijdens de voorbespreking en de raadsvergadering hebben we ingesproken. De indruk werd gewerkt 

dat de groene kaart nog voor uitbreiding in aanmerking zou kunnen komen, wij stelden een aantal 

grotere wijkontsluitingswegen voor als kandidaat (Karolingersweg, Amstel, Appelgaard etc.). Ook 

pleitten wij voor een kaplijst waar alle ingeplande kapactiviteiten duidelijk op bijgehouden zouden 

worden en gepubliceerd op de website van de gemeente. Na toezeggingen van de wethouder 

toonden wij ons tevreden met het resultaat. 

Het bleek echter al snel dat de groene kaart al was vastgesteld en dat uitbreiding voorlopig niet aan 

de orde zou zijn. De kaplijst bleek een groot probleem want met horten en stoten verschenen er wel 

lijsten, maar die waren vaak onvolledig. Ook bleek dat de communicatie tussen de buitendienst en de 

binnendienst niet altijd optimaal, waardoor kapgegevens niet werden gepubliceerd. Dit dossier heeft 

ons het hele jaar nog bezig gehouden en is tijdens ieder gemeentelijk overleg aan de orde geweest. 

De laatste afspraak was om te komen tot een lijst per kwartaal voor alle te kappen bomen met een 

duidelijke omschrijving van plaats, aantal, soort, reden voor kap en of er herplant zou plaatsvinden. 

We storen ons daarom aan de nog steeds geldende WABO praktijk waarbij er wordt gemeld ‘Kappen 

van boom’ met een summiere aanduiding van de plaats, waarmee inwoners het dan maar moeten 

doen. Wil je meer informatie dat moet je telefonisch een afspraak maken waarna je aan de balie of 

een aparte ruimte de stukken kunt inzien, met de mogelijkheid om van sommige documenten een 

kopietje te krijgen als je er om vraagt. Dat moet in 2016 toch anders, online, kunnen lijkt ons. In 2016 

zullen we ons blijven inzetten dat gedane toezeggingen op dit punt gestand worden gedaan. 

Het is vooralsnog onduidelijk waarom de automatische meldingen van gemeentelijke 

bekendmakingen via www.overheid.nl niet meer werken. Via de website wordt gemeld dat Wijk bij 

Duurstede nog niet meedoet. Een reden te meer om dan zorgvuldig en volledig in de lokale pers te 

publiceren, publicatie via het gemeenteblad vinden wij onvoldoende. 

Bosscherwaarden 
In de eerste helft van 2015 was er veel te doen rondom natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden. 

We hebben ingesproken in de gemeenteraad, overleg gevoerd met een aantal politieke partijen en 

gesproken met belangenverenigingen TegenStroom en LTO Noord. In februari werd het concept 

inrichtingsplan gepresenteerd, de MER zou in mei-juni volgen. 

En toen werd het stil. Af en toe borrelde er nog wat naar de oppervlakte in de politiek of de pers, 

maar er waren geen grote ontwikkelingen. Het leek ons wenselijk om, los van concrete plannen, 

maar eens op te schrijven hoe het Groenberaad aankijkt tegen natuurontwikkeling in de 

Bosscherwaarden en dat hebben we ook gedaan. In het kort: wij zijn voor natuurontwikkeling in dit 

gebied mits het een duidelijke toegevoegde waarde heeft en de risico’s bekend, beperkt en 

http://www.overheid.nl/
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beheersbaar zijn. Deze visie is te vinden op de website van de vereniging, www.vnmw.nl. We 

wachten de ontwikkelingen in 2016 met belangstelling af. 

De Engk 
De vernieuwing in de wijk de Engk ging ook in 2015 door. De watergang werd geopend en met de 

bouw van nieuwe woningen werd een begin gemaakt. We hebben overleg gevoerd met de 

gemeente, onder andere over de strook groen naast het E&E (belevingstuin), het kappen van een 

kastanje, de bouw van een appartementencomplex op de plaats van de Driehoek, het inbreiden op 

een aantal plekken langs de David van Bourgondiëweg en het compensatieplan voor de bomen die 

gedurende de vernieuwing zijn gekapt. Het blijkt dat hiervoor in de wijk zelf nog maar weinig 

mogelijkheden zijn, zodat er misschien wordt gecompenseerd langs de Singel. 

In 2016 gaat de verjonging nog door met onder andere het aanpakken van de Gansfortstraat en 

misschien al de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe rotonde Steenstraat-Hordenweg, 

Boterslootweg-Frankenweg. 

De Horden: rivieren 
Ook dit project uit 2015 had nog een nabrander in 2016. In februari deed de commissie van Advies 

voor de Bezwaarschriften uitspraak in een bezwaar dat het Groenberaad had ingediend over de kap 

van een boom. Het ging hier vooral om wat geldige redenen zijn om een boom te kappen, niet om 

deze boom in het bijzonder. Ons bezwaar werd gegrond verklaard en de gemeente nam een nieuw 

besluit om de betrokken plataan te laten staan. Hiermee is het duidelijk wat er wel en niet kan. 

Van het oorspronkelijke plan om ook de Scheepsnamen en Parkwijk aan te pakken hebben we niets 

meer gehoord en we vermoeden dat dit plan (door bezuinigingen?) niet meer zal worden uitgevoerd. 

Dorpsstraat 
Na de informatieavond in juni is het Groenberaad betrokken geraakt bij dit project dat in 2012 voor 

het eerst op de gemeentelijke agenda stond. Vanwege van een noodzakelijk geachte verbreding van 

de Dorpsstraat is het nodig een strook van de historische boomgaard op te offeren, waarbij ook een 

aantal oude fruitbomen zullen worden gekapt en een haag verwijderd. 

Op 17 juli hebben we een zienswijze ingediend, waarin wij vragen of er voldoende alternatieven zijn 

onderzocht en of de te verwijderen bomen zullen worden gecompenseerd. Ook roepen we de 

gemeente op om de bestaande historische haag niet te verwijderen maar tijdelijk op te slaan en 

vervolgens in zijn geheel terug te plaatsen. In september ontvingen we een brief dat er een nader 

onderzoek wordt ingesteld en dat het resultaat besproken gaat worden met indieners van 

zienswijzen en belanghebbenden.  

In december volgt er een tumultueuze vergadering in het Dorpshuis waar de resultaten van het 

aanvullende onderzoek worden gepresenteerd. Het wordt al snel duidelijk dat de gemeente en een 

aanzienlijk deel van de aanwezigen van mening verschillen of er een probleem is en zo ja, wat dat 

probleem dan is. De gemeente stelt dat de veiligheid in het geding is omdat de weg onoverzichtelijk 

is en te smal, waardoor weggebruikers elkaar op bepaalde tijdstippen niet kunnen passeren. 

Aanwezigen menen dat er zelden of nooit gevaarlijke situaties optreden, maar dat dit wel gaat 

gebeuren indien de weg wordt verbreedt, het grote probleem is dat er nu al te snel wordt gereden. 

http://www.vnmw.nl/
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We wachten af wat er in 2016 gebeurt met dit langdurige en gevoelige dossier. De gemeente heeft 

beloofd nog een poging te doen om met alle betrokkenen een oplossing te vinden en eventueel via 

een te houden referendum te beslissen wat er uiteindelijk moet gebeuren. 

Gooijerdijk 
Het bomenplan voor de Gooijerdijk wordt begin 2015 uitgevoerd. We voeren een discussie met de 

gemeente over de weginrichting. Een aantal wegen in het buitengebied is zo smal dat er regelmatig 

problemen ontstaan en schade ontstaat aan de bermen. Op het tracé Broekhuizerstraat – Zuwe 

worden daarom passeervakken aangelegd, wij willen dit ook op het gedeelte Zuwe - 

Amerongerwetering. De gemeente staat op het standpunt dat dit vanwege de daar aanwezige 

landschapselementen niet gewenst is. Ook pleitten wij ervoor om meer bomen te planten. 

De weg en de berm op het drukke gedeelte tussen de Broekhuizerstraat en de Zandweg zijn zeer 

slecht. Wij verwachten dat passeervakken hier niet zullen werken en pleiten voor een inrichting als 

op het gedeelte Bovenwijkerweg – Zandweg, een bredere weg met rode fietssuggestiestroken aan 

beide zijden met daarnaast groene bermen. 

De gemeente voert in aanwezigheid van onder andere de gemeente Houten en de VNMW in april 

een proef uit op de Gooijerdijk met het zogenaamde kleisen, waarbij de berm door middel van een 

grote horizontaal draaiende tractorband wordt verbeterd. Er wordt gewerkt met verschillende 

instellingen van de machine, we moeten later beoordelen op welke manier het beste resultaat wordt 

bereikt en of dit soelaas kan bieden voor de problemen met de bermen. 

De discussie over weginrichting en bermen komt in 2015 een aantal keren terug, vooral als door de 

werkzaamheden aan de Doornseweg in Langbroek er weer schade ontstaat door sluipverkeer en 

door de gemeente wordt geopperd dat er maar grasbeton moet komen om schade en kosten te 
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beperken. Wij stonden en staan op het standpunt dat verbreden en verharden geen goede 

maatregelen zijn, de weg wordt breder, er wordt sneller gereden waarvoor meer ruimte nodig is en 

al snel gaan de bermen langs de verbrede weg weer kapot. Beter is het snelheid verlagende 

maatregelen te nemen, de weg optisch te verkleinen door belijning en groene bermen met bomen 

en het aanleggen van duidelijk gemarkeerde passeervakken waar nodig. We komen hier in 2016 op 

terug. 

Gooyerwetering (HDSR) 
Het waterschap heeft besloten tot verbreding van de Gooyerwetering en Driebergse Meer om de 

wateroverlast te verminderen. Dit heeft hier en daar gevolgen voor de bermen en soms ook voor de 

bomen die er staan. Vanaf januari bezoeken we bijeenkomsten van het waterschap, die dan over het 

eerste tracé gaan, van de Amerongerwetering tot aan de Bovenwijkerweg. Hier zijn op bepaalde 

stukken forse ingrepen nodig, waarbij ook bomen zullen worden gekapt en deels teruggeplaatst. 

Een grote zorg is het gedeelte tussen de Zuwe en de Broekhuizerstraat. Er is geen ruimte voor de 

verbreding, waardoor er wellicht een deel van het bos zou moeten verdwijnen. Na veel overleg blijkt 

het mogelijk de nieuwe watergang achter het bos aan te leggen. Een ander probleem is het stuk 

tussen de Zandweg en de Bovenwijkerweg waar veel, vaak historische, grote bomen staan. Eind 2015 

is dit laatste gedeelte afgerond en zijn er op een nieuw aangelegd plateau in het talud van de 

watergang nieuwe bomen aangeplant. In 2016 wordt tracé 2 aangepakt, tussen de Bovenwijkerweg 

en de Doornseweg. 

Leader (EU en provincie) 
Leader is een initiatief vanuit de EU om lokale projecten op het platteland te ondersteunen met een 

financiële bijdrage, voorwaarde is dat andere partijen ook een bijdrage leveren. In het verleden is 

hier al gebruik van gemaakt zoals bij de bouw van het Dorpshuis de Toekomst in Langbroek, de 

ontwikkeling van het Nederlangbroekse Kastelenpad en het Kersenmuseum in Cothen. 

Een nieuwe planperiode 2015 – 2020 is nu aangebroken. Belangrijk is de Lokale Actie Groep (LAG) die 

nieuwe projecten gaat werven en deze ook beoordelen; onder de LAG werken de plaatselijke 

groepen (PG’s). Het hoofddoel is het versterken van de regionale economie en het ontwikkelen van 

het platteland en een duurzame landbouw. Er zijn twee thema’s gekozen: platteland en ommestad 

(voedsel, recreatie en educatie) en innovatie (duurzame energie en sociale innovatie). 

De vereniging heeft contact gezocht met de organisatie van Leader Kromme Rijn en is daarna 

uitgenodigd om zitting te nemen in de lokale Plaatselijke Groep. In 2016 kunnen de projecten 

worden aangemeld en kan de uitvoering beginnen. We zijn benieuwd welke projecten er komen. 

Lunenburgerwaard (provincie) 
Deze uiterwaard ten oosten van Wijk bij Duurstede verscheen voor het eerst weer op onze radar bij 

het programma Stroomlijn (zie hieronder). In een verleden zijn we ook al betrokken geweest, 

voornamelijk vanuit de vogelwerkgroep. Het gaat nu over grootschalige natuurontwikkeling met geld 

van de provincie onder leiding van gebiedscoöperatie O-gen. 

We hebben contact gezocht met de projectorganisatie en zijn in december aangeschoven in een 

eerste overleg over dit grote project, waar meerdere partijen bij betrokken zijn: gebiedscoöperatie 

O-gen, waterschap, Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, gemeente Wijk bij Duurstede, Utrechts 
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Landschap, HasKoningDHV en WijkNogLeuker. Het project is al aardig op stoom en er ligt al een 

concept inrichtingsplan. 

Er moet uiteraard rekening worden gehouden met de verschillende functies die in deze uiterwaard 

aanwezig zijn: woningen, steenfabriek, jachthavens, recreatievoorzieningen en een hondenstrand. 

Verder liggen er eisen op tafel wat betreft de veiligheid van de dijken (waterschap), de 

afvoercapaciteit van de rivier bij hoog water (Rijkswaterstaat) en wensen over een fietspad en 

wandelroutes. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt. 

 

De Lunenburgerwaard is een EHS en Natura 2000 gebied, de VNMW is voor een zo natuurlijk 

mogelijke uiterwaard waarbij we gebruik maken van de dynamiek van de rivier. Uit het oogpunt van 

de natuur is de beste oplossing om de recreatiefunctie dichter bij de stad te plaatsen (ter hoogte van 

de jachthavens) en het hondenstrand op de kop bij het inundatiekanaal. De rest van de uiterwaard 

kan dan zo optimaal mogelijk worden ingericht voor natuur. 

We verwachten dat de plannen in de eerste helft van 2016 worden afgerond en dat daarna de 

uitvoering ter hand kan worden genomen. Er zijn echter veel afhankelijkheden waardoor dit alles ook 

wel eens later zou kunnen worden. Wordt in 2016 vervolgd. 

Nevengeul Prins Hendrikweg 
Het zwemmen of niet zwemmen in de zogenaamde nevengeul Prins Hendrikweg heeft de eerste helft 

van 2015 de gemoederen aardig bezig gehouden. We hebben gesproken met bewoners, de politiek 

en ambtenaren; ook hebben we ingesproken op de raadsvergadering in mei. We zijn niet tegen 
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zwemmen, maar wel tegen grootschalige recreatie in dit nieuwe stukje natuur. We zouden graag zien 

dat primair door de inrichting de gebruiksmogelijkheden worden gereguleerd, niet door borden en 

hekken. 

In afwachting op verdere ontwikkelingen gaan wij door met het monitoren van de flora in het gebied 

en adviseren van de gemeente over het maaibeleid. Ook lanceren we een plan voor het houden van 

een wilgentenenfestial op dit terrein, bijvoorbeeld voor scholen. De gemeente wil uiteindelijk dat er 

rust komt in dit gebied en dat dit stukje rivier weer een ‘normaal’ stukje rivier wordt zonder gedoe 

eromheen. Vanaf september hebben we niet veel meer vernomen, maar misschien was het gewoon 

niet warm genoeg om buiten te gaan zwemmen. 

Omgevingsvergunningen 
De grootste verandering voor de groen-gerelateerde omgevingsvergunningen kwam door het 

opnemen van de bomenverordening in de APV in maart. Hierdoor zijn de particuliere bomen en een 

groot gedeelte van de gemeentelijke bomen niet meer vergunningplichtig. Het aantal WABO 

aanvragen voor het groen liep ook naar verwachting ook fors naar beneden. 

Desondanks waren er vanaf mei 2015 nog minstens 11 aanvragen, waarvan sommigen helemaal niet 

ingediend hoefden te worden omdat de betreffende boom vergunningvrij was. In een enkel geval 

ging het om monumentale bomen. Behalve vermelding op de lijst stelt de kwalificatie ‘monumentaal’ 

overigens niet zoveel voor, indien nodig is er een extra budget voor wat aanvullend onderzoek. 

In 2015 hebben we tegen geen enkele aanvraag bezwaar gemaakt, wel hebben we besloten om alle 

groen-gerelateerde aanvragen in te gaan zien. Over de manier waarop dat moet zijn we niet 

tevreden, maar daarover hebben we al geschreven in het stukje over de bomenverordening. 

Omgevingsvisie (Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede) 
Al tijdens de discussies over de bestemmingsplannen kondigde de wethouder aan dat Wijk bij 

Duurstede, samen met Bunnik en Houten, een nieuwe omgevingsvisie zou gaan opstellen. Dit stuk 

zou aanvullend moeten zijn aan de bestemmingsplannen; de term bestemmingsplan 2.0 werd zelfs 

gebruikt. 

Bij de ontwikkeling zouden de inwoners vanaf het begin worden betrokken in een nieuw proces, 

waarbij de rol van de lokale politiek nog niet helemaal duidelijk was. Tijdens een bijeenkomst op 15 

april, waar de VNMW aan heeft deelgenomen, werden in totaal 250 wensen en knelpunten van de 

inwoners genoteerd. 

Tijdens voorbesprekingen in mei en juni met de gemeenteraad bleek dat het vooral zou gaan over 

ondernemen, belemmeringen wegnemen en meer recreatie. Dat werd nog een keer bevestigd op 

een tweede bijeenkomst voor inwoners eind juni. 

Midden november besloten we maar eens te gaan horen bij onze zustervereniging de Milieu 

Werkgroep Houten hoe zij deelnemen in dit proces. Het bleek al snel dat zij nauwelijks betrokken 

waren, er was slechts eenmaal een bijeenkomst bezocht. Achter de schermen werden intussen door 

het programmabureau de wensen en knelpunten bewerkt tot een aantal thema’s en stellingen die 

eind 2015 aan de inwoners werden voorgelegd door middel van een internet discussie. In 

paginagrote advertenties werden inwoners opgeroepen mee te doen. 
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Op dat moment schrokken we van wat we zagen. We hadden een evenwichtig proces verwacht, 

maar in plaats daarvan waren er vooral eenzijdig geformuleerde ambities en speerpunten, met 

daarbij controversiële stellingen en af en toe vooringenomen keuzemogelijkheden. We maakten ons 

ernstige zorgen wat dit zou gaan betekenen voor natuur en landschap. De organisatoren, waar we 

contact mee opnamen, raden ons echter aan om maar ‘gewoon’ met de discussie mee te doen. 

De belangstelling van de inwoners viel behoorlijk tegen. Op de stellingen werd in totaal 1235 keer 

gestemd, de discussies leverden 183 reacties op.  Als dat laatste allemaal unieke reacties zijn heeft 

dus maximaal 0,15% van de inwoners mee gedaan, wij denken echter dat maximaal 1 op de 1000 

inwoners de moeite heeft genomen mee te doen. Een van de discussies over duurzame energie liep 

zelfs uit de hand en er moest worden ingegrepen. 

Eind december 2015 besloten we om direct na het sluiten van de discussie op 4 januari 2016 een 

brief te sturen naar alle politieke partijen om daarin onze zorgen aan te geven en te vragen om een 

evenwichtige omgevingsvisie met ook aandacht voor het behoud en versterking van de natuur en het 

landschap. Wordt vervolgd. 

Omvormen 
Begin 2015 hebben we met de gemeente een aantal plekken bezocht waar de gemeente groen wilde 

omvormen (van gazon naar bosplantsoen, van struiken naar gazon of bosplantsoen, van heg naar 

gazon of bosplantsoen). Het ging daarbij om de school Het Baken (voorkant), het speelterrein aan de 

Waalsteen, de heg in de Zuidwijk, de Dr. Cuyperstraat en Agricolastraat en de Zuidoosthoek in 

Cothen. Er waren ook plekken waar het zelfbeheer was gestopt. 

Op een aantal plekken hebben we geprobeerd om inwoners te vragen het beheer over te nemen, op 

andere plekken was de te behalen winst zo klein dat we direct akkoord zijn gegaan met het 

omvormen (stukjes zo groot als een postzegel). Ook hebben we nog een keer gekeken wat de 

vereniging nog aan werk zou kunnen verzetten. Het lijkt er echter op dat we daar de grens hebben 

bereikt over wat de werkgroep Landschapsbeheer aan onderhoud erbij kan nemen. Aanhoudende en 

nieuwe bezuinigingen zullen dus vanaf nu onherroepelijk leiden tot verdere versobering en 

achteruitgang in natuur, landschap en woonomgeving. 

PAS (provincie) 
De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is een landelijk mechanisme om bedrijfsuitbreidingen in 

het buitengebied makkelijker te maken. Tot nu toe moest iedere aanvraag individueel worden 

getoetst aan de Natuurbeschermingswet (Nature 2000 gebieden), een langdurige en kostbare 

methode. Eind januari bezoeken we een bijeenkomst op het provinciehuis. 

Met de programmatische aanpak wordt berekend hoeveel ruimte er nog is per gebied, in de buurt 

van onze gemeente gaat het dan over Kolland en Overlangbroek. Daarbij is rekening gehouden met 

een autonome daling en worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd, vooral door 

afwateringsaanpassingen. De ‘ruimte’ die hierbij ontstaat wordt vervolgens weer gebruikt voor 

economische groei, het hanteren van een vastgestelde ondergrenswaarde, de uitvoering van 

maatschappelijk belangrijke projecten en vrije ruimte voor agrariërs. Per gebied is dit allemaal 

uitgerekend, een agrariër die wil uitbreiden kan een berekening maken met een calculator op 

internet en vervolgens de uitbreidingsaanvraag melden. Blijft alles onder de maximale waarde, dan is 

uitbreiden mogelijk. 
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Wij twijfelen niet dat dit het aanvragen van uitbreidingsplannen eenvoudiger en sneller zal maken, 

maar wel of de belasting in de natuurgebieden echt zal afnemen. Het is namelijk maar zeer de vraag 

of de autonome afname door gaat zetten en of de herstelmaatregelen effectief zullen zijn. Er is een 

gerede kans dat de stikstofbelasting nog jaren op hetzelfde te hoge niveau zal blijven, ook doordat de 

rem van het melkquotum er in april 2015 van af is gegaan. Melkveehouders gaan waarschijnlijk op 

grote schaal uitbreiden, met alle gevolgen van dien (LTO Noord verwacht 15%). 

Stroomlijn (RWS) 
De grote rivieren moeten in de toekomst steeds meer water afvoeren en er zijn maatregelen nodig 

om te voorkomen dat de rivieren overstromen. Een van die maatregelen is het verwijderen van 

begroeiing in de rivierbedding zoals bossen, heggen en struweel. In augustus hebben we een eerste 

overleg gevoerd met ingenieursbureau BTL dat namens Rijkswaterstaat de planning en uitvoering 

verzorgd voor de Neder-Rijn en Lek. 

Er worden twee belangrijke maatregelen genomen, 1) begroeiing die in de weg zit wordt verwijderd 

en 2) met het aanleggen van een vegetatielegger wordt afgedwongen dat er in de toekomst geen 

nieuwe verruiging van de rivierbedding kan ontstaan (met eigenaren wordt een onderhoudscontract 

opgemaakt). 

Het valt op dat aan onze kant van de Neder-Rijn en Lek (uiterwaarden Lunenburgerwaard en 

Bosscherwaarden) relatief weinig begroeiing verdwijnt, aan de overkant verdwijnt veel meer. Door 

de aanwezigheid van bevers en boommarters mag veel begroeiing namelijk niet worden verwijderd 

en hier en daar staan cultuur-historische heggen. Wel is het soms curieus hoe de stroombaan van de 

rivier (waar de stroming het sterkst is) is bepaald, dat lijkt soms erg onlogisch. 

Na het bezoek op de drukke inloopavond van 19 november besluiten we een brainstormsessie te 

houden met een aantal leden van de vereniging. Dat doen we midden december en daarin stellen we 

vast dat het zinvol is om te gaan overleggen met de Milieuwerkgroep Buren om te kijken of we 

wellicht samen kunnen optrekken. Het lijkt dan steeds meer voor de hand te liggen dat we een 

zienswijze gaan indienen op deze plannen. Omdat het hele plan in 2016 vastgesteld en al voltooid 

moet zijn denken we dat dit project ons in de eerste helft van 2016 behoorlijk bezig gaat houden. 

Zandweg 
Het eerste participatieproject van de gemeente in het groen is de Zandweg. De uitstraling van de 

belangrijkste toegangsweg naar het centrum is al jaren niet geweldig. In april praten we voor het 

eerst om tafel met de gemeente, die een plan heeft gemaakt voor het verwijderen van een groot 

aantal bomen met groeiplaatsverbetering voor andere bomen. Er is echter geen geld voor 

onderhoud. 

We lopen met onze boomdeskundigen de weg af en constateren dat sommige bomen al dood zijn, de 

meeste zijn er niet goed aan toe en met de weinige goede bomen krijg je geen mooie Zandweg meer. 

Midden mei is er een tweede overleg waar ook WijkNogLeuker bij aanwezig is. Eind mei sturen we 

een bericht dat naar onze mening drastische maatregelen nodig zijn. 

De gemeente besluit vervolgens om het over een andere boeg te gaan gooien en maakt van de 

Zandweg een participatieproject waar de VNMW en WijkNogLeuker aan mee gaan doen. Vanaf dat 

moment werkt een klein projectteam aan het inwinnen van informatie en bezoeken van bedrijven en 
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scholen. Het is de bedoeling dat we ook verkeerstechnische aanpassingen mee gaan nemen, inzetten 

op een paar snel te nemen maatregelen en de grotere ingrepen wat naar achteren schuiven in 

verband met de financiering. 

 

We stellen alvast een groslijst op met problemen, kansen, wensen en mogelijke oplossingen. De 

bewoners van de Zandweg krijgen een belangrijke stem via de bewonerscommissie, waarin het 

projectteam zo min mogelijk zal sturen. Het ligt voor de hand om begin 2016 te beginnen met een 

inloopavond en vervolgens het project samen met de bewonerscommissie aan te pakken. 


