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Altijd wat te doen
De werkgroep Groenberaad van de Vereniging Natuur en Milieu, IVN afdeling Wijk bij Duurstede
(VNMW), houdt zich bezig met hoe verschillende overheden beleid maken en uitvoeren op het
gebied van natuur, landschap en milieu. Dit verslag is een mix van feiten, observaties,
beschouwingen, meningen en acties. Over veel onderwerpen is meer te vertellen dan we hier
kunnen doen, om de omvang te beperken schetsen we vooral de hoofdlijnen. Uiteraard zijn de leden
van het Groenberaad aanspreekbaar om zaken te verduidelijken of vragen te beantwoorden.
Zoals ieder jaar is er ook in 2016 door allerlei organisaties en instanties weer veel nagedacht,
opgeschreven en verankerd in plannen, wetten en regels. Je zou mogen verwachten dat het zo
langzamerhand de goede kant op zou gaan met de kwaliteit van onze woonomgeving, om dat
beladen containerbegrip maar eens te gebruiken. Dat blijkt toch niet altijd het geval. Met zijn allen
opereren we voortdurend op de grens van het toelaatbare of wenselijke, en soms daar een beetje
overheen, zodat verbeteringen maar zeer moeizaam worden geboekt. Met iedere nieuwe notitie of
plan hopen we dat het vanaf nu plotseling beter zal gaan, maar dat blijkt zelden het geval. Misschien
omdat de doelen die we stellen telkens net niet ambitieus genoeg zijn.
Wanneer we al mochten denken dat we alles wel een beetje hadden gezien met kapvergunningen,
zelfbeheerprojecten, bomenplannen buitengebied, bestemmingsplanwijzigingen en de eerste
voorzichtige stappen rond natuurontwikkeling, dan kwamen we bedrogen uit. Het lijkt wel of alles
steeds maar groter en omvangrijker wordt. De plannen voor de Bosscherwaarden zijn concreet, de
natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard komt op stoom en de Omgevingsvisie staat in de
steigers. Niet allemaal even fantastisch wat betreft inhoud, maar toch, er gebeurt wat. De provincie
wordt ook steeds actiever, zeker nu een aantal rijkstaken zijn gedelegeerd. Nieuw zijn de herijking
van de PRS/PRV en de nieuwe Natuurvisie.
De plannen voor 2017 werpen hun schaduw al vooruit. Zo zal de Omgevingsvisie definitief moeten
worden vastgesteld en komt de provincie met een eerste aanzet voor de Landbouwvisie. Belangrijk
wordt ook de dijkversterking op het traject Amerongen – Schoonhoven, waarvoor HDSR de eerste
onderzoeksstappen in 2017 gaat zetten, de schop gaat in 2020 of later de grond in. Ook lijkt het er op
dat uiterlijk 1 juli een definitief besluit gaat vallen of de natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden
door mag gaan. De gemeente gaat aandacht besteden aan de Groenewoudseweg, het in kaart
brengen van de zieke essen en het opstellen van een nieuwe groenblauw structuurplan. En dan
hebben we natuurlijk nog het project van de Zandweg, waarvan we hopen dat we in 2017 de eerste
resultaten kunnen laten zien. Wij willen en zullen op al deze dossiers constructief blijven meedenken.
Zo blijft er altijd wat te doen.
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Organisatie
De werkgroep heeft in 2016 11 keer vergaderd, veelal op de gebruikelijke 2e woensdag van de
maand. In april hadden we Jan Jelle Elbers te gast die zijn mening gaf over de situatie met de
platanen op de Markt en welke mogelijkheden er zijn om daar iets te verbeteren.
Vanaf het vroege voorjaar tot de zomer hebben we gewerkt zonder de inbreng van Ruud Waltman,
die vanwege een forse medische ingreep het tijdelijk wat rustiger aan moest doen. Gelukkig lijkt hij
daar volledig van hersteld te zijn. De personele bezetting is in 2016 veranderd. Mathijs Kuiper heeft
besloten dat het praktische werk hem toch meer ligt dan het studeren op plannen en beïnvloeden
van overheden en politiek. Gelukkig blijft Mathijs beschikbaar om ons met raad en daad terzijde te
staan met zijn grote kennis op het gebied van bomen en boomverzorging.
Twee nieuwe leden zijn in 2016 aangeschoven, Frans Vera en Sonja Fris. Frans is erkend deskundige
op het gebied van natuurontwikkeling, zo was hij medeauteur van het prijswinnende plan Ooievaar
(grote rivieren) en ontwerper van de Oostvaardersplassen, ook stond hij aan de wieg van wat nu
Natuurnetwerk Nederland heet (de vroegere EHS). Sonja Fris heeft haar sporen verdiend als RO
beleidsadviseur natuur en landschap in Ede. Ook was zij jarenlang de coördinator van de werkgroep
Beleid, in feite de voorloper van het Groenberaad. Beiden brengen naast een enorme kennis ook een
groot netwerk aan contacten mee.
Het Groenberaad bestaat uit Sonja Fris, Linda Horst, Evert van Leeuwen, Henny Olthof, Niek van
Staaden, Frans Vera en Ruud Waltman.
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Eigen initiatieven
Ook in 2016 heeft de werkgroep op eigen initiatief een aantal projecten en activiteiten uitgevoerd.
Hieronder in alfabetische volgorde die initiatieven met de daarbij behaalde resultaten.

Arbres remarquables
Frankrijk kent een landelijk dekkend systeem waarbij bomen die op een of andere manier bijzonder
zijn op een lijst worden opgenomen en uitgebreid beschreven. Het lijkt een beetje op de
Nederlandse lijst van monumentale bomen van de Bomenstichting, maar gaat verder. Vaak zijn er
fietsroutes of wandelingen uitgezet langs deze bomen, in ieder geval is naast elke boom uitgebreide
informatie te vinden waarom deze boom nu zo bijzonder is. Met het initiatief wordt de grote waarde
van onze bomen voor de leefomgeving benadrukt.
Het idee was om te onderzoeken of er in de gemeente en de nabije omgeving voldoende bijzondere
bomen aanwezig waren om hier ook een dergelijke route uit te zetten. Die bomen zouden we dan
kunnen halen van de al genoemde lijst van de Bomenstichting, maar ook van de lijst met
gemeentelijke waardevolle bomen (163 stuks). Al snel bleek dat van de landelijke lijst met 25 bomen
er maar liefst 16 op particuliere grond te staan, vaak in achtertuinen in de binnenstad of op
landgoederen in het buitengebied. Die bomen zouden niet toegankelijk zijn en vaak zeer beperkt
zichtbaar. Ook bleek dat het eigenlijk wel tegen viel hoe bijzonder de gemeentelijke waardevolle
bomen waren. In ieder geval bleek het lastig om bij de overgrote meerderheid een pakkend verhaal
te vertellen. Daarop is de conclusie getrokken dat het initiatief wel kansrijk is, maar dat dit op een
grotere schaal ingestoken moet worden, bijvoorbeeld provinciaal.

Dr. Janssenflat
In 2015 hadden we de financiering rond gekregen voor het beplanten van het afgegraven talud van
de flat aan de Dr. Janssenstraat. Via Petra Ekhardt hadden we het materiaal en gereedschap besteld
en op 19 maart werd met een groep enthousiaste bewoners eerst het talud geschoond, vervolgens
losgemaakt en daarna het plantgoed er in gezet. Dat bleek nog een hele klus omdat de grond
behoorlijk vastgereden was door zware landbouwvoertuigen. Op 29 april werd ook het gras ingezaaid
en konden we dit project afsluiten. Fijn dat de gemeente en Volksbelang dit wilden sponsoren.

Gebiedscollectief
Agrariërs die voor subsidies in aanmerking willen komen voor natuurbeheer moeten zich aanmelden
bij een gebiedscollectief, voor onze gemeente is dat het Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost.
Sinds de oprichting van dit collectief in het voorjaar van 2015 hebben we geprobeerd in gesprek te
komen, dat lukte helaas niet. Uiteindelijk slaagden we er in om voor 8 maart een afspraak te maken
met coördinator Hein Pasman. Het bleek dat het collectief vooral bezig is geweest met interne
procedures. Ook ontbraken richtlijnen van de provincie hoe de doelen (biodiversiteit) moesten
worden gemeten.
In het Kromme Rijngebied (Agrarische Natuurvereniging Kromme Rijnstreek) doen tussen de 50 en 60
agrariërs mee, voornamelijk met knotbomen, geriefbosjes en singels/hagen. We hebben nogmaals
onze werkgroep Landschapsbeheer gepresenteerd voor onderhoud, maar ook de werkgroep Flora
voor de monitoring. Het bleef weer stil.
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In het najaar ontvingen we een uitnodiging, gericht aan alle natuurverenigingen, om op 7 december
te komen praten over monitoring, wij hebben ons onmiddellijk opgegeven. Een paar dagen voor de
avond ontvingen we echter bericht dat de avond niet door kon gaan vanwege gebrek aan
belangstelling, de VNMW was blijkbaar de enige natuurvereniging die geïnteresseerd was. De
verbinding tussen agrarische natuurverenigingen en de natuurorganisaties blijft jammer genoeg een
hele moeilijke, maar wij blijven open staan voor een dialoog.

Idylles, bloemenweide
Bij de bespreking van het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid hebben we op 5 april ingesproken in
de voorbespreking van de gemeenteraad en gepleit voor echte acties op basis van paragraaf 2.5. Dan
gaat het in het bijzonder om de idylles, bloemige weides voor vlinders en insecten zoals die al
bestaan in Houten en het onderzoeken van het 50-dingenboekje voor basisschoolleerlingen. Het
blijkt dat de raad en gemeente gecharmeerd zijn van het idee, maar weinig middelen hebben.
In het najaarsoverleg van 3 november kaarten we het onderwerp nog een keer aan en dan spreken
we af dat de VNMW met een uitgewerkt voorstel zal komen met de mogelijke plaats, een planning
en een begroting voor een bloemenweide. Het is verder handig om alvast verschillende
financieringsbronnen te onderzoeken. We pakken dit op en zullen vroeg in 2017 de bevindingen
presenteren aan de gemeente.

Klachtenwijzer
Dit project duurt het hele jaar en is nog niet afgerond. Het idee is om burgers te helpen met het in
contact komen met de juiste instanties als zij iets zien in de natuur of het landschap en zich afvragen:
kan dit allemaal wel? In eerste instantie waren we begonnen mogelijke situaties te benoemen, maar
dat leverde al snel een onoverzichtelijke hoeveelheid gegevens op. We besloten om toen de
omgekeerde weg te bewandelen, inventariseren welke overheden iets te maken zouden kunnen
hebben met klachten en van daaruit terug te werken.
Er bleken toch nog wel een aantal organisaties actief te zijn, zoals de RUD (Regionale
UitvoeringsDienst), de ODRU (OmgevingsDienst Regio Utrecht) maar ook het Waterschap en de
gemeente. Al deze instanties en organisaties werden benaderd met het verzoek aan te geven voor
welke situaties zij het aanspreekpunt zijn. De ontvangen informatie wordt nu verwerkt in een schema
wat we in het voorjaar van 2017 hopen te publiceren.

Markt
De discussie over de Markt laaide weer op toen eind maart stukken in de pers verschenen dat bomen
en auto’s zouden moeten wijken voor de toeristen. Wij besloten eens te informeren bij iemand die
bij de aanplant van de platanen in 2001 betrokken was geweest. Grofweg zijn er een paar
mogelijkheden om de bomen in toom te houden: vormsnoeien, bloksnoeien of kandelaberen, met
elk een ander beeldkwaliteit en kostenplaatje.
We geven naar de gemeente aan dat we geen voorstander zijn van het rooien van bomen. Ook
besluiten we contact op te nemen met het Ancient Tree Forum in Engeland om te kijken wat de
mogelijkheden zijn om de monumentale paardenkastanje op de markt, die hol is, te behouden.
In het najaar worden we benaderd om na te denken over het autovrij of autoluw maken van de
Markt. Er zijn enkele bekende Wijkenaren die zich voor deze zaak willen inzetten. We besluiten deel
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te nemen aan de discussie, maar dit voorlopig nog niet onder de vlag van de vereniging te doen maar
op persoonlijke titel.

Persoonlijke aansprakelijkheid
Midden 2016 besluiten we om maar eens uit te zoeken hoe het zit met de persoonlijke
aansprakelijkheid van ambtenaren als er iets mis gaat in de openbare ruimte. We kregen namelijk
signalen dat na incidenten in Volendam, Enschede en Haaksbergen er wat terughoudend werd
gewerkt en wat vaker het zekere voor het onzekere werd genomen. Nu is veiligheid altijd het
allerbelangrijkst, maar dat moet uiteraard niet doorslaan in het 100% uitsluiten van ieder mogelijk
risico, dan kan er helemaal niets meer.
Het blijkt gelukkig dat de civielrechtelijke aansprakelijk van ambtenaren zeer beperkt is, en pas van
toepassing indien er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige onzorgvuldigheid. Bij risicoafweging
heeft een ambtenaar een grote mate van vrijheid, het geheel der belangen moet worden afgewogen
volgens de toepasselijke regels van het vak en de gebruiken ter plaatse. Ambtenaren die dus gewoon
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goed hun werk doen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien er toch onverhoopt iets mis
gaat.

Snippergroen
Eind 2015 hebben we tien plekken bezocht waar mogelijk in strijd met het koopcontract gebouwd is
op snippergroen. Dit naar aanleiding van berichten van omwonenden dat stenen tuinhuizen werden
neergezet op plekken die tot voor kort nog openbaar groen waren. Het kostte niet veel moeite om bij
een steekproef een behoorlijk aantal situaties te vinden waar groen plaats had gemaakt voor
verharding, stenen schuren en lelijke erfafscheidingen.
Aangezien de gemeente de intentie had uitgesproken om de bestemmingen van het snippergroen
aan te passen was er geen aanleiding om verdere actie te ondernemen. Wel hadden we, al in 2014,
een notitie aangeboden aan de gemeente met daarin 5 aanbevelingen hoe om te gaan met de
verkoop van snippergroen in de toekomst.
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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 die projecten beslaan een langere periode, vaak
ook langer dan 1 jaar.

Amerongerwetering
Door de vroegtijdige uitval van oude bomen langs de Amerongerwetering ontstonden gaten in de
bomenrij, wat mogelijk gevolgen kan hebben voor vleermuizen. Zij gebruiken de bomen om van en
naar foerageergebieden te vliegen. In 2015 werden de eerste tellingen gedaan, waar we aan hebben
meegedaan. De eerste tussentijdse rapportage in maart 2016 gaf aan dat er normale hoeveelheden
vleermuizen gebruik maken van de onderzochte routes. In juli vindt vervolgens de laatste van vier
veldbezoeken plaats. Het definitieve rapport is op dit moment nog niet gepubliceerd.
Op 2 september organiseerden we een vleermuiswandeling met Harrie Pelgrim van IVN Vecht en
Plassengebied. Hoewel het weer niet helemaal mee zat zagen en hoorden we toch een groot aantal
vleermuizen rond het kasteel Duurstede. Er waren 13 deelnemers, waarvan 10 geen lid van de
vereniging. Hoogtepunt was dat Harrie een levende vleermuis uit de opvang had meegenomen die
we mochten bewonderen.

Beatrixstraat

In augustus ontvingen we bericht van de gemeente dat het niet goed gaat met de bomen in de
Beatrixstraat. Onderzoek heeft uitgewezen dat van de 14 in 2003 aangeplante bomen er al 6 zijn
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uitgevallen en dat de andere bomen er niet florissant bij staan. De reden blijkt de kwaliteit van de
groeiplaats te zijn die slecht doorwortelbaar is en een slechte beluchting kent, ook zijn de wortels
nauwelijks buiten het plantgat gegroeid.
Omdat maatregelen als het inblazen van lucht of uitwisselen van de grond weinig kansrijk worden
geacht wordt besloten om alle bomen te vervangen, de bewoners krijgen een stem in welke soort zal
worden gekozen.

Beerze
Op verzoek van wethouder Marchal gaan we op 4 augustus kijken bij de wandelstrook achter Beerze
88-124, waar door de verkoop van snippergroen een aantal tuinen vrij toegankelijk blijkt te zijn
geworden vanaf de groenstrook. De gemeente heeft de strook losgemaakt en daarna is helaas een
ondoordringbare woestenij ontstaan, die in de winter helemaal verdwijnt. Frappant is dat stukken
groen links en rechts van de strook in regulier onderhoud worden meegenomen.
De bewoners willen dit stuk wel in onderhoud nemen, maar het schonen is een klus die boven hun
macht uitgaat. We maken een verslag voor de gemeente en hopen dat er een goede oplossing voor
de bewoners gevonden kan worden.

Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid
Begin 2016 verschijnt het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid. Mooie woorden in paragraaf 2.5 met
fraaie doelstellingen als het realiseren van hoogwaardige natuurgebieden en het faciliteren van
natuur- en milieueducatie op scholen. Wij koppelen daar meteen twee initiatieven aan: het
ontwikkelen van idylles en een 50-dingen boekje voor scholieren. Op 5 april spreken we in bij een
voorbespreking en ontvangen daarbij positieve reacties.
Tijdens een vervolgafspraak blijkt al snel dat er niet veel vlees achter de ambities zit, vergezichten uit
andere visies zijn 1-1 overgenomen en wat betreft educatie wordt teruggegrepen op een oud aanbod
van de ODRU waarvan maar op zeer beperkte schaal gebruik wordt gemaakt. Geen nieuwe acties of
budget maar op dit punt dus vooral oude wijn in een nieuwe zak.

Bosscherwaarden (Bosscherwaarden BV)
Het sluimerende plan voor de Bosscherwaarden krijgt een vervolg, begin februari spreken we met
tegenstanders van het plan om te horen hoe zij het gebied willen inrichten. Het eigendom van de
grond verandert daarbij niet, evenmin als de inrichting en het gebruik. Het gedeelte natuur zal
ongeveer 35 ha bedragen, de weidegrond voor droogvee, en er komen natuurlijke sloot- en
akkerranden. Realisatie van het plan is op vrijwillige basis, financiering via subsidies.
We bezoeken de bijeenkomsten van de klankbordgroep, die ook na lange tijd weer zijn begonnen, en
doen een aantal suggesties voor het inrichtingsplan, We geven de initiatiefnemers op 5 juli de
gelegenheid het inrichtingsplan te presenteren voor de leden van de vereniging. Op 21 juli gaan we
met leden het gebied in en constateren nogmaals dat de natuurwaarden in vergelijking met andere
uiterwaarden heel beperkt zijn. Een enkele zomergast van de rode lijst maakt nog geen natuur.
Op 13 december spreken we bij de voorbespreking de hoop uit dat het mogelijk is om het plan van
de initiatiefnemer op een verantwoorde manier uit te voeren. De discussie moet worden gevoerd op
basis van feiten, de afweging zal uiteindelijk door de politiek moeten worden gemaakt. De raad gaat
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akkoord dat de initiatiefnemer zijn plannen verder uitwerkt, voor 1 juli 2017 gaat er een definitief
besluit vallen.

De Engk
In augustus krijgen we een update over de plannen voor de Engk. In een aantal straten wordt, na
archeologisch onderzoek, de riolering vervangen en de plannen voor een appartementencomplex
met 5 woonlagen en eengezinswoningen op de plaats van de Driehoek zijn concreet, waardoor een
aantal grote bomen zullen sneuvelen. Naast het E&E wordt een beweegtuin ingericht, waar de
vereniging misschien wel een rol kan gaan spelen, we horen daar nog van.

De flat op de hoek van de Gansfortstraat en de Hordenweg wordt gesloopt, hier komen waarschijnlijk
eengezinswoningen voor terug, sociale woningbouw. Op de plek van de kringloopwinkel op de
kruising van de Steenstraat en de Frankenweg komt een nieuwe flat. Omdat er veel bomen zijn
verdwenen in de wijk worden die langs de Singel gecompenseerd, er wordt een kleine soort lindes
geplant.

Dorpsstraat
De gemeente beluit om een groep bewoners aangevuld met een aantal organisaties samen te laten
werken aan een plan voor de Dorpsstraat. Op 30 maart trappen we af, er zullen er nog 4 avonden
volgen. Via een gestructureerd proces wordt gewerkt aan het overbruggen van verschillen in inzicht
en toegewerkt naar een plan waar iedereen hopelijk achter kan staan.
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Tot grote verrassing van iedereen lukt dit, maar zodra het plan gereed is blijkt LTO toch niet akkoord
te kunnen gaan. Zij blijven toch uit bij hun oorspronkelijke standpunt dat de Dorpsstraat breder moet
door een stuk van de boomgaard af te halen. Even later zeggen ook de ondernemers van het
industrieterrein dat ze toch niet tevreden zijn. Jammer dat men meent niet gehoord te zijn in het
proces, terwijl er juist veel begrip en geduld was voor de mening van iedereen.
Op 25 oktober spreken we in tijdens de voorbespreking en geven we aan tevreden te zijn met het
eindresultaat. Er komen passeervakken, de weg wordt breder gemaakt aan de kant van de huizen, de
voorrang wordt aangepast en er komen betere oversteekmogelijkheden. Ook zal het wegdek in een
andere kleur worden uitgevoerd om de 30 km/u zone en het dorpse karakter te benadrukken. De
gemeenteraad is unaniem tevreden met het plan.

Lunenburgerwaard (O-gen)

De plannen van O-gen voor natuurontwikkeling in de Lunenburgwaard gingen door in 2016. We zijn
teleurgesteld in de gekozen laag-dynamische aanpak, die naar onze mening niet de volledige
potentie van het gebied benut. Wij zijn voorstander van het verplaatsen van de gehele
recreatiefunctie van de Gravenbol naar een plek dichter bij de stad. Ook zou het voor de beschermde
vogels beter zijn als het onmogelijk wordt gemaakt dat honden ver de uiterwaard inlopen, maar nog
liever zien we dit strand ook verplaatst.
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We bezoeken een informatiesessie over de Palmerswaard en gaan op 5 februari op excursie naar de
Everdingerwaarden Dit gebied zou volgens het Utrechts Landschap een goed voorbeeld kunnen zijn
hoe de Lunenburgerwaard er uit komt te zien. Op 6 juli lopen we met een groot aantal
belangstellenden op initiatief van Rijkswaterstaat door de polder, tijdens dat gesprek wordt gemeld
dat er ook een dassenburcht zit. Samen met de stichting Dassenwerkgroep Utrecht gaan we de
situatie bekijken en bespreken we de gevolgen voor het inrichtingsplan.
Tegen het eind van het jaar blijkt dat er aanvullend grondonderzoek nodig is omdat wellicht niet alle
natuurdoelen gehaald kunnen worden. Ook wordt duidelijk dat de komende dijkversterking wel eens
gevolgen zou kunnen hebben door de planning van het project. Wordt in 2017 vervolgd.

Hofplein
In september ontvangen bewoners rond het Hofplein een bericht van de gemeente dat er
maatregelen genomen worden om de overlast van overhangen takken op parkeerplaatsen aan te
pakken. Daarbij wordt ook gevraagd om algemene opmerkingen over het groen door te geven. We
gaan kijken en stellen vast dat de overlast inderdaad aanzienlijk is en moet worden aangepakt. Er
wordt een strook struiken teruggesnoeid waardoor auto’s weer zonder problemen kunnen parkeren.
We doen een suggestie voor een iets andere vraagstelling in toekomstige brieven aan bewoners.

Omgevingsvergunningen
We zien in 2016 in totaal 19 kapvergunningen voorbij komen, dat zijn er meer dan in 2015. Ook zien
we lijsten van te kappen bomen op basis van de VTA inspecties en vanwege projecten. In het
voorjaar gaat het dan om 174 en 22 bomen, in het najaar nog eens om 50 bomen. Dat zijn
behoorlijke aantallen en dat stemt ons niet gelukkig. Waar mogelijk wordt wel een herplantplicht
opgesteld, maar kleine jonge bomen zijn toch minder waardevol van grote oude.
Op de Londiniumdreef waren er een paar zaken waar we vraagtekens bij hadden, maar omdat de
bomen daar niet vergunningplichtig zijn was er niets aan te doen. Argumenten van zeer ernstige
wortelopdruk en gevaarlijke situaties lijken ons wat overdreven, het kappen van een boom middenin
een strook gemeentegrond was duidelijk een verkeerde beslissing, wat ook later door de gemeente is
toegegeven.
In het najaar maken we bezwaar tegen het kappen van twee perenbomen aan de Middelweg Oost.
Uit de summiere informatie en argumentatie blijkt dat het zou gaan om overlast door vruchtval. Wij
vragen ons af of de overlast zo ernstig is dat er mooie gezonde bomen moeten worden gekapt. In het
vroege voorjaar van 2017 blijkt uit het verweerschrift van de gemeente dat de situatie toch anders
ligt en dat er gevaarlijke situaties ontstaan op het fietspad. Ook blijkt dat de bomen in 2012 al gekapt
hadden moeten worden, maar door een communicatiefout is dat toen vergeten. We hebben daarop
besloten het bezwaarschrift in te trekken.
De communicatie van de gemeente is in de laatste maanden van het jaar behoorlijk verbeterd. Het is
nu duidelijk waar de omgevingsvergunningen voor zijn en vaak staat er extra informatie bij. Ook is
het prettig dat we de kaplijsten krijgen van bomen die niet vergunningplichtig zijn. Dat geeft een
compleet beeld voor wat er met de bomen gebeurt. We hopen dat het in de toekomst mogelijk zal
zijn om al deze informatie plus de kapvergunningen met bijlagen via het internet te bekijken.
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Omgevingsvisie (Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede)
Misschien wel het belangrijkste dossier van het jaar, de Omgevingsvisie bepaalt hoe het buitengebied
ingericht gaat worden en welke initiatieven op welke plek mogelijk zijn. Na de ietwat uit de hand
gelopen internetdiscussie besluiten we eind 2015 onze zorgen te delen met de politieke partijen. Wij
maken ons zorgen voor het gebrek aan echte ambities voor natuur en landschap en dat het proces
rond de initiatieven weer het bekende onderonsje zal worden tussen RO ambtenaren en de
adviesbureaus van initiatiefnemers. De wethouder meent in een brief aan de raad dat het wel goed
zal komen.
In mei ontdekken we bij toeval een ambtelijk concept op de website van de gemeente. Tijdens een
voorbespreking in het Revius horen we vervolgens dat het gaat over het versterken van de
kwaliteiten van het buitengebied en dat er gesaldeerd gaat worden op de effecten van initiatieven.
Op een bijeenkomst van gebiedscoöperatie O-gen op 27 mei ontmoeten we andere
natuurorganisaties die ook grote zorgen hebben en we besluiten om informatie te delen. In juli
spreken we met de betrokken ambtenaar en wethouders, ze delen onze zorgen niet.
Na de zomer nemen we deel aan de drie kracht-sessies op het gemeentehuis in Bunnik, het lijkt op
trekken aan een dood paard. Op de derde avond worden de mogelijke rollen van maatschappelijke
organisaties in een schema getoond, dat geeft even een beetje hoop dat er toch een integrale
evenwichtige afweging wordt gemaakt bij de beoordeling. In de definitieve versie blijkt dit schema
toch niet opgenomen te zijn. Na afstemming met de NMU, het LEU, het UL, de MWH en de SMZ
besluiten we om zienswijzen in te dienen. Dit project zal in 2017 doorlopen.

Stroomlijn (RWS)
Kort na Nieuwjaar gaan we op bezoek bij de MilieuWerkgroep Buren die ook worstelt met de
effecten van het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. De MWB wil inzetten op het behoud van
een aantal beeldbepalende bosjes en struiken, de VNMW gaat voor het openhouden van
natuurontwikkelingen in de toekomst. Door een rigide vegetatielegger zou het namelijk best zo
kunnen zijn dat in de toekomst niets meer mogelijk is. De projecten Bosscherwaarden en
Lunenburgerwaard anticiperen gelukkig al op Stroomlijn. We sturen een zienswijze in.
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Begin april blijkt dat de zienswijze geen effect heeft gehad, met de Waterwet in de hand haalt
Rijkswaterstaat haar gelijk. Op de Gravenbol staat voor de begroeiing rond de recreatieplas
aangegeven dat die deels verwijderd zal worden. In de tekst lezen we vervolgens dat er 90% wordt
verwijderd, dat is een behoorlijke ingreep. Samen met het uitvoerende bureau BTL en beheerder
WijkNogLeuker gaan we door het gebied en maken we afspraken welke begroeiing mag blijven staan.
Het blijkt mogelijk een aantal wilgen en oude meidoorns te laten staan. Het rooien is aan het eind
van de zomer klaar, het gebied is behoorlijk open geworden. Eerlijk is eerlijk, het resultaat valt
alleszins mee. In 2017 zal het terrein nog worden opgeschoond en wordt het ingezaaid; we krijgen
een seintje als dit gaat beginnen.

Stroband
Vlak voor kerst hoen we dat de gemeente overweegt om een grote plataan op de Stroband te
kappen. De reden is overlast door schaduw en bladval voor twee woningen aan het plein, alle buren
vragen de gemeente om na te denken over een oplossing. Half januari volgt overleg over de situatie.
Het blijkt dat de boom een vorige kapronde van 15 jaar gelden heeft overleefd op verzoek van
dezelfde bewoners die de boom nu willen verwijderen. Blijkbaar is de groeikracht van de boom
onderschat, snoeien lijkt geen optie.
De VNMW is van mening dat, hoewel het een erg forse boom is, het bomenbeleidsplan toch leidend
moet zijn en dat er van het kappen van deze boom een precedentwerking uit zou kunnen gaan. De
wethouder neemt kort daarop de beslissing dat de boom toch gekapt mag worden, in het midden
van het plein zal een nieuwe boom geplant worden. Bang voor een precedent is hij niet.
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Zandweg
Heel 2016 zijn we bezig geweest met de plannen voor de Zandweg. Een bewonersavond begin
januari werd goed bezocht en er werden veel knelpunten en mogelijkheden voor verbetering
opgehaald. Naast het projectteam denken ook de bewonerscommissie en de groengroep mee. Onder
leiding van Jos van der Griend trappen we op 16 februari en besluiten we, ambitieus als we zijn,
iedere drie weken te gaan vergaderen om de vaart erin te houden.
Dit blijkt in de praktijk toch lastig vol te houden, maar gaandeweg het jaar ontstaat een plan voor de
complete herinrichting van de weg met aanpassingen bij bushaltes, het snelheidsregime, de breedte
van fiets- en voetpaden, slingers in de weg en een andere programmering van de verkeerslichten.
Het belangrijkste is echter dat we voorstellen om vanaf de kruising Frankenweg een zogenaamde
shared space inrichting te maken. Jos Soons van WijkNogLeuker maakt een fantastische animatie hoe
een en ander er uit gaat zien. Het is duidelijk dat dit geen plan is wat we binnen een jaar kunnen
realiseren, maar we zijn benieuwd naar de reacties van de bewoners. Wordt in 2017 zeker vervolgd.

Zuidwijk
Bij de discussie over de provinciale PRS/PRV werd het plotseling duidelijk dat de gemeente
woningbouw overweegt op de locatie Zuidwijk, een strook grond tussen de Middelweg Oost en het
Amsterdam Rijnkanaal. De bewoners van de weg verzetten zich en de ondernemers op het
industrieterrein zien ook meer in de optie de Geer III, omdat daarmee wellicht een betere ontsluiting
voor de bedrijven kan worden gerealiseerd.
Dit dossier geeft ons vervolgens inzicht in de gemeentelijke zienswijze op de PRS/PRV en daar
worden we niet vrolijk van. Misschien begrijpelijk uit een RO perspectief, maar wij kijken anders aan
tegen zo min mogelijk belemmeringen voor recreatie op de Gravenbol en het tornen aan de
stiltegebieden en grondgebondenheid. Als klap op de vuurpijl werd ook nog gevraagd om een stuk
van het Noorderwaardpark en het hele Kasteelpark onder de rode contour te brengen, een volkomen
onnodige maatregel volgens ons.
We bezoeken een drukke inloopavond op 30 augustus en spreken in op 6 september. Al snel blijkt
dat de uitbreiding van de rode contour niet goed valt. Als we op 15 september de definitieve versie
zien blijkt dat het oprekken van de rode contour gelukkig van tafel is, de andere gevraagde vrijheden
blijven echter in het stuk staan. We gaan er van uit dat de provincie de meeste van die verzoeken zal
afwijzen.
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