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Voorwoord 
 
Beste leden, 
 
Er is weer een jaar natuurlijk verstreken. Men is dan geneigd om de balans op te maken. Wat hebben we 

bereikt? Na een tijdje wikken en wegen vind ik het moeilijk daar een antwoord op te geven. Er is veel 

gebeurd en heel veel gedaan, er liggen nieuwe plannen. Maar eigenlijk kun je dat beter lezen in de 

uitgebreide verslagen per werkgroep.  

Terug naar de vraag moet ik toch zeggen dat we geen doel bereikt hebben. In dat geval zouden we iets 

kunnen afvinken en is dat klaar (nou ja, de verhuizing is afgerond). Maar wij zijn een natuurvereniging en zo 

beschouw ik dan ook onze activiteiten. Natuurlijk hebben we wat bereikt maar het is geen einddoel. Iets 

groeit, iets kwijnt, iets bloeit en iets verdwijnt …… een proces waaraan geen eind komt. Dat weerspiegelt 

zich ook in onze buitenwereld (survival of the fittest). Hoe pas je je aan aan de veranderende 

omstandigheden en hoe houd je je toch vast aan je eigen karakter. Het antwoord daarop schemert telkens 

door in de activiteiten van alle werkgroepen. Globaal doen we nog steeds hetzelfde maar het is toch min of 

meer aangepast aan het nieuwe klimaat. 

We hebben het afgelopen jaar ons jubileum gevierd. Een mooi boek, een fijn feest. Het was leuk om samen 

terug te kijken op de afgelopen 25 jaar. Als jonge loot hard gegroeid, stevig geworteld en beeldbepalend in 

de Wijkse samenleving. Hoewel veel  leden 25 jaar ouder zijn geworden doen we net alsof we in de kracht 

van ons leven staan. Tegelijkertijd is er het besef dat het leven doorgaat en dat we inderdaad geen concreet 

doel bereikt hebben (tenzij je denkt dat het levenspad van onze club het doel zelf is). Onze vereniging hangt 

aan kringlopen, seizoenen, opslag, uitstoot en klimaatveranderingen en daarbij doel ik ook op het politieke 

en bestuurlijke klimaat. Wij hebben geen einddoel maar houden wel een stip op de horizon in de gaten. 

We zijn verhuisd naar een nieuwe locatie op het Walplantsoen. Het was wel even wennen maar zo 

langzamerhand wordt het wel een beetje “ons eigen nest”. Het bestuur kan zich versterken met een nieuw 

lid, Lex Kramer, die zich mede bezig houdt met onze pr. Een verbetering voor onze naamsbekendheid maar 

vooral voor die van onze activiteiten. Ank heeft zich als bestuurslid inmiddels ingewerkt in de financiёn en 

alles is inmiddels up-to-date.  Daarmee ook een evolutie in de digitale omgeving. Ons Facebookaccount is 

inmiddels ook geactiveerd. Er ontspruiten ook heel voorzichtig nieuwe loten. Denk aan de Floragroep en het 

initiatief voor een wandelgroep. 

We hebben inmiddels een belangrijke positie in het participatietraject rond de herinrichting van de Zandweg. 

Samen met Wijk nog Leuker hebben we bereikt dat de gemeente de Wijkse samenleving mede laat bepalen 

hoe de Zandweg er uiteindelijk uit gaat zien. Samenwerkingsverbanden zoeken we ook met  groene partners 

zoals de kinderboerderij en natuurverenigingen in de omgeving. 

Een andere belangrijke verandering is dat we op veel fronten een plekje veroveren in allerlei 

overlegorganen. Daardoor krijgen we meer en eerder informatie over toekomstige ontwikkelingen in ons 

gebied. Hopelijk kunnen we dan adequater optreden in allerlei processen. Lees meer hierover in het 

hoofdstuk Groenberaad. Wij beseffen wel dat we eigenlijk een klein veelkleurig beestje zijn met een apart 

geluid tussen grote grazers, roofdieren en aaseters. Wij zijn wel zichtbaar en hoorbaar. 

Ik zie dat heel veel enthousiaste leden met hart en ziel veel tijd stoppen in de vele activiteiten van onze 

vereniging en dat stemt mij positief voor de toekomst. 

 
Ruud Waltman, 
voorzitter 
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Financieel jaarverslag inclusief begroting ---  Anke Matthijs-Rijsenbilt  
 
Resultatenrekening 2015 Werkelijk 2015 Begroot 2015 

  Kosten Baten Kosten Baten 

Abonnementen  €              141,00     €             100,00    

Activiteiten      €             200,00    

Algemene kosten  €              961,95   €          250,93   €             600,00    

Bestuurskosten  €              477,52   €          129,76   €             600,00    

Contributies  €              127,00   €      2.267,50     €              2.000,00  

Donaties        €                 300,00  

Algemeen    €      2.282,00      

Werkgroepen    €          316,00      

Drukwerk en kantoorbenodigdheden      €             500,00    

Educatie  €              425,86   €          815,00   €             400,00    

Financiële administratie  €              339,22   €          167,18   €             200,00    

Flora      €             200,00    

Gebruikers- en kortingsvergoeding      €         2.500,00   €                 500,00  

De Nieuwe Schakel (Zandweg 10)  €              558,00   €            95,20      

Walplantsoen 12  €              562,50        

Gemeentelijke waarderingsubsidie    €      4.204,00     €              4.000,00  

Groenberaad         

Algemeen  €                60,00     €             400,00    

St. Jozefterrein  €                53,35        

Heemtuin         

Algemeen  €              100,66     €             400,00    

Donaties Janny Boom         

IVN afdracht  €              794,95     €             850,00    

Landschapsbeheer  €           2.798,08   €            25,00   €         3.000,00    

Subsidie derden         

Verzekeringen  €              557,90   €            12,46   €             600,00    

Vogelwerkgroep  €              253,22     €             400,00    

Website  €                95,59     €             150,00    

Jubileum (1990-2015)  €           3.065,73   €          307,50   €         5.000,00    

   €         11.372,53   €    10.872,53   €       16.100,00   €              6.800,00  

   €             -500,00     Negatief 2015   €              9.300,00  

   €         10.872,53   €    10.872,53   €       16.100,00   €           16.100,00  

 

 

Balans en vermogen 1-1-2015 31-12-2015   

Kas 

 €                   

0,93   €                  -      

Bank  €         17.524,42   €    17.024,42    

Vermogen  €         17.525,35   €    17.025,35    

Toename 2015 (31-12-2015)  €             -500,00      

Vermogen 31-12-2015  €         17.025,35   €    17.025,35    
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Kas  debet credit 

1-1-2015    €              0,93  

29-12-2015    €                  -    

15-5-2015 IVN tegoedbon    €          125,00  

19-11-2015 besteding bij IVN  €              125,00    

Wijk bij Duurstede 31 december 2015 

afsluiting door Anke Matthijs-Rijsenbilt 

 

Toelichting resultatenrekening 2015. 
1. ABONNEMENTEN: 

Lidmaatschap Stichting Faunabescherming 2015 en 2016, Vlinderstichting, Utrechts landschap, 
Stichting Vrienden van de Hordenboomgaard en gebiedscoöperatie O-gen. 

3. ALGEMENE KOSTEN: 
Dit betreft kosten voor huur postbus (zowel voor 2015 als voor 2016) en schoonmaakkosten van De 
Nieuwe Schakel/Walplantsoen. Daarnaast een schenking van de gemeente t.b.v. het 25 jarig 
jubileum en deze gebruikt voor de aanschaf van een BAT detector. Deze detector was duurder dan 
de schenking.  

4. BESTUURS EN ORGANISATIEKOSTEN: 
Dit is een diverse post. Het gaat om kosten voor algemene vergaderingen, cadeaus, kantoorartikelen 
en een ophangbeugel voor de beamer.  
Veronique heeft afscheid genomen van het bestuur met een etentje. Er is voor het totaal met pin 
betaald. Daarna hebben de huidige leden van het bestuur hun aandeel teruggestort (zie de baten).  

5. CONTRIBUTIES EN 15. AFDRACHT IVN 
Van 132 leden hebben we contributie ontvangen en voor 92 leden hebben we afdracht betaald aan 
het IVN. 

6. DONATIES: 
6a. De Rabo heeft ons € 150,00 als “steuntje in de rug” geschonken. Onze vereniging is de Rabo 
zeer erkentelijk voor dit steuntje. De vereniging heeft ook een schenking ontvangen van het 
opgeheven platvorm Wijk bij Duurzaam/Nu & Later). Tevens heeft de vereniging van een aantal 
leden een donatie ontvangen. Waarvoor onze dank.   
6b. Werkgroep Landschapsbeheer heeft voor particulieren werkzaamheden verricht. De werkgroep 
heeft van hen een donatie ontvangen.  

9. FINANCIELE ADMINISTRATIE 
De bank heeft een onterechte bijschrijving gedaan, die ze naderhand weer hersteld hebben. 

16. LANDSCHAPSBEHEER: 
Naast de reguliere kosten zijn ook nog baten gegenereerd met de verkoop van oud materiaal. 

18. VERZEKERINGEN: 
Het betreft brand-, aansprakelijkheids-, collectieve ongevallen- en instrumentenverzekering. De 
aanhangwagen was in 2015 ook nog verzekerd. 

21. JUBILEUM: 
Er zijn baten door sponsoring en de verkoop van boeken en jubileum bladen. Het cadeau aan de 
gemeente, 3 bomen voor elk van de 3 kernen, is niet uitgegeven in 2015 en wordt overgeheveld 
naar 2016. 

 
KAS: 
Het geldkistje is niet meer in gebruik. Het restant (€ 0,93) is overgemaakt naar de bank en geboekt onder 
‘Algemene kosten’. 
Voor het 25-jarig jubileum een tegoedbon van het IVN gekregen om iets aan schaffen uit de IVN promoshop. 
De vereniging heeft er een beachflag en potloden voor gekocht. 
 
RESERVERINGEN VAN GELDEN UIT 2015 VOOR 2016: 
Groenberaad: € 254,03 voor St. Jozefterrein; Heemtuin: € 228,31 uit de donatie Jannie Boom. 
Vogelwerkgroep: € 146,78 uit niet besteed geld 2015 voor extra uilenkasten en ringen ooievaars. 
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Werkgroep vogels --- door Wim van Impelen, René Nijenhuis en Frans Hoving 
 
In het najaar van 2014 gaf onze coördinator Ton Janssen aan te stoppen m.i.v. het komende voorjaar. Hij 
was altijd buitengewoon actief geweest, deed meestal aan elke activiteit mee en heeft met name de 
uilenbescherming in onze regio een enorme boost gegeven. Daarom besloot de werkgroep een 
organisatiestructuur op te zetten waarbij iedereen naar keuze activiteiten voor haar/zijn rekening zou nemen. 
In november 2014 werd tijdens de eerste zgn. startvergadering door de kerngroep van destijds een fraai 
power-point overzicht geboden van alle activiteiten, waarna de zgn. trekker voor elke activiteit zich opgaf en 
naar behoefte meldden zich enkele zgn. eigenaren aan die de betreffende activiteit zouden gaan uitvoeren. 
Na een jaar zo ervaring opgedaan te hebben, besloten we door te gaan op de ingeslagen weg. De zgn. 
stuurgroep (René Nijenhuis, Frans Hoving en Wim van Impelen) coördineert momenteel alle bezigheden en 
tijdens de nieuwe startvergadering zijn de activiteiten voor 2015-2016 verdeeld en is het jaarprogramma 
vastgesteld. De trekkers hebben de informatie over alle tellingen en inventarisaties voor verdere verwerking 
direct doorgegeven aan de betrokken vogelorganisaties zoals de Utrechtse Vogelwacht, SOVON en de 
Vogelbescherming. Hieronder staat in het activiteiten overzicht onder elke activiteit een korte evaluatie in 
cursieve tekstblokjes vermeld. Het mag duidelijk zijn dat door de zeer ernstige gezondheidsperikelen van 
Ton Janssen niet al het voorgenomen vogelwerk uitgevoerd is. De werkgroep beschikt gelukkig over 
voldoende veerkracht. Vele enthousiaste leden zijn al druk bezig van 2016 een fantastisch vogeljaar te 
maken. 
 
Overzicht activiteiten vogelwerkgroep 2015 – 2016 
Broedvogel inventarisatie 

• Waarden van Gravenbol 

• Eind maart tot eind juni (7 keer om de 2 weken) 

• Bij zonsopkomst volgens planning 

• In het veld alle gespotte broedvogels digitaal invoeren (SOVON); d.w.z. op de waargenomen plaats 
met soortafkorting aangeven en de zgn. broedcode 

• Dit autoclustering systeem stelt elk broedterritorium vast 

• Publicatie lokaal + website 
René meldt op digitale invoering bij SOVON in het autoclustering systeem te zijn overgegaan, maar dat een 
deel van de waarnemingen nog op de oude wijze gedaan zijn. Door problemen met de kaart waarop de 
waarnemingen handmatig worden ingevoerd, heeft definitieve vaststelling van het aantal broedterritoria nog 
niet kunnen plaatsvinden. 
Trekker: René. Eigenaren: Wim v.I., Frans V., Christien, Frans H. 
 
Ooievaars 

• Volderstraat + Vikinghofterrein 

• In het broedseizoen monitoren en broedsucces registreren (doorgeven) 

• Ringen coördineren 

• Publicatie lokaal + website 
Frans H. heeft veranderingen bij de brandweer geconstateerd, waardoor het wellicht toch weer mogelijk is 
een wagen voor het ringen ter beschikking te krijgen. De ringers Mieke en Wim komen graag en zo’n 
spektakel is altijd goed voor de pr van ons vogelwerk. 
Trekker: Frans H. (m.m.v. Marianne Rademakers en Marijn Souren) 
 
Blauwe Reiger kolonie 

• Kasteelpark 

• In het broedseizoen nestbezetting vaststellen 

• Monitoren en invoeren broedsucces 

• Publicatie lokaal + website 
Het aantal nesten vermindert gestaag. Frans H. wijt dit vnl. aan de bomenkap in het kasteelpark. 
Trekker: Frans H. Eigenaren: Henk 
 
Nacht-van-de-ral (o.a. Kwartelkoning) 

• Amerongse Bovenpolder 

• 2 teldata eind mei – half juni 

• Op gehoor Crex spotten tijdens nachtwandeling (Start: 23.00 uur) 
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• Gegevens doorgeven (SOVON) 

• Publicatie lokaal + website n.a.v. SOVON-Nieuws 
Weliswaar met 6 mensen een prachtige nachtwandeling gemaakt, maar geen crex gehoord. 
Trekker: Wim v.I. Eigenaren: Frans H. 
 
Eurobirdwatch 

• Op een zaterdag in oktober trektellen 

• Ca. 40 deelnemende landen 

• In Nederland ruim 160 telposten 

• Onze telpost: Waarden van Gravenbol (Er komt bijzonder veel langs!) 

• Per uur tellingen doorgeven aan SOVON 

• Publicatie lokaal + website n.a.v. SOVON-nieuws 
René heeft op het allerlaatst Gerben van Geest bereid gevonden mee te tellen.  
Enorm veel vogels van diverse soorten genoteerd, met voor het tweede jaar  
op rij een langstrekkende Zeearend en Rode Wouw.  
Trekker: Frans H.; René reserve. Eigenaren: Wim v.I. 
 
Excursies 

• 8-10 excursies jaarlijks (3 met “publiek”)  
Idee: 1 – 2 excursies met/voor jongeren doen 

• Jaarprogramma opstellen in onderling overleg tijdens de startvergadering 

• Uitnodiging met gebiedsinformatie rondsturen 

• Bij publieksexcursies publicatie uitnodiging vooraf lokaal + website 

• Vervoer regelen + excursie ter plekke voorbereiden 

• Publicatie lokaal + website 
Wim v.I. verzoekt in bredere groep het excursieprogramma te bepalen en uit te werken. Enkele excursies 
waren niet doorgegaan vanwege slecht weer of een planningsfout. We zijn in 2015 naar de Plantage Willem 
III, de Blauwe Kamer en Marspolder geweest, naar de Plateaux en het Hagenven in Brabant, naar de 
Brabantse Biesbosch, naar de Stulp en de Eempolders. 
Trekker: Wim v.I. Eigenaren: René, Hans de B. (Brabant) 

 
Watervogeltelling 

• Midwinter (meestal begin januari in één weekend) 

• Langs de Kromme Rijn – van Bunnik tot Wijk bij Duurstede 

• Op de fiets 2 trajecten tellen 

• Telgegevens invoeren bij SOVON 

• Publicatie lokaal + website n.a.v. SOVON-nieuws 
Mooie fietstocht vnl. op het jaagpad. Dit jaar zeer rustig, weinig bijzondere soorten. 
Trekker: Wim v.I. Eigenaren: Lex, Frans H. 
 
Roofvogeltelling 

• Meestal in februari 

• Provinciale telling door de Utrechtse Vogelwacht 

• Per auto 2 trajecten tellen langs Lek en Nederrijn 

• Om de 500 meter spotten 

• Telformulieren invullen en doorsturen naar de Vogelwacht 

• Publicatie lokaal + website n.a.v. bericht in de Kruisbek 
Christien kan dit jaar niet coördineren. Afgelopen jaar zeer rustig, geen bijzonderheden. 
Trekker: Frans H. Eigenaren: Ton, Frans V. 
 
Huiszwaluw 

• Binnenstad (Oeverstraat – Dijkstraat West en Oost - Wilhelminastraat – Nieuwstraat) 

• Aantal bezette nesten tellen 

• 3 teldata (week 26, 29 en 32) 

• Hoogste aantal doorgeven aan SOVON 

• Publicatie lokaal + website 
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Wim de L. heeft als maximum 23 bezette nesten geteld en wil graag de trend vaststellen uit de gegevens 
van Ton uit eerdere jaren. Ziet ook wel mogelijkheden de inwoners van de binnenstad te interesseren voor 
kunstnesten o.d. en wil graag dat het publiek meetelt. 
Trekker: Wim de L. Eigenaren: Ton 
 
Oeverzwaluw 

• Kunstwand langs Amsterdam-Rijnkanaal 

• Evt. ook natuurlijke, nieuwe wand in de Waarden van Gravenbol 

• In maart nestgaten schoonmaken en vullen met zand 

• Tussen 20 mei en 15 juli 2 keer tellen 

• Ringen: op uitnodiging van de ringer 

• Publicatie lokaal + website 
Het nestgaten vullen is dit jaar niet gedaan. Is ook wel een behoorlijk zware klus. (Lex suggereert hier een 
activiteit voor de jeugd van te maken……) Vele handen maken licht werk. De ringer is dit jaar niet gekomen. 
We gaan uitzoeken wat we met de nieuwe kolonie bij de klei afgraving Waarden van Gravenbol gaan doen. 
Eigenaar terrein vermoedelijk Rijkswaterstaat. 
Trekker: Wim v.I. Eigenaren: Frans H., Henk, Hans de B., René 
 
Steenuil en kerkuil (en bosuil) 

• Kastcontrole rond Wijk bij Duurstede en de Betuwe west 

• Vanaf april (68 nestkasten steenuil en 43 kerkuil!) 

• Kastschoonmaak in najaar 

• Broedgegevens op de digitale nestkaart invoeren (SOVON) 

• Ringen coördineren (Biometrie: maten + gewicht invoeren) 

• Contact onderhouden met erfeigenaren, SOVON en STONE 

• Publicatie lokaal + website 
Geen best uilenjaar en de controle was – heel begrijpelijk vanwege Tons uitval –  
te beperkt. We gaan met hernieuwd enthousiasme door. 
Trekker: Ton Eigenaren: Hans D., Wim v.I., Frans V. 
 
Vogelweekend 

• Lang weekend (meestal het laatste in september) 

• Bestemming in onderling overleg kiezen op de startvergadering 

• Deelname bij voorkeur door vogelaars 

• Een eigen onderkomen, vervoer, huishouding en vogelexcursie(s) regelen 
Mooi weer geweest; twee excursies gedaan; heerlijk gevogeld op Schiermonnikoog. 
Wim de L. kent een zeer geschikte groepsaccommodatie nabij Winterswijk. 
Trekkers: Marian en Christien 
 
Idee: Trektelpost Waarden van Gravenbol 

• Haalbaarheid inventariseren 

• Opzet bespreken 
Hebben we nog in beraad. Er is eind 2015 contact gezocht met ‘Wijk nog Leuker’ om vrijstelling te krijgen 
voor de parkeerkosten. Hierop is positief gereageerd. 
 
Tuintelling promoten 

• Voorlichting geven aan het lokale publiek 

• Link uitwerken naar deelname activiteiten vogelwerkgroep 
I.s.m. de werkgroep Educatie is er voorlichting gegeven over het herkennen van vogels. Frans H. vertelt over 
zijn aanpak van de geïnteresseerden: een bijzonder geslaagde avond geweest met meer dan 20 
deelnemers. Hennie wil eea. praktisch ondersteunen. Evt. zou zo’n cursusavond ook tot een excursie in het 
Wijkse buitengebied kunnen leiden. 
Trekkers: Frans H. en Werkgroep educatie. Eigenaren: Hennie. 
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Werkgroep landschapsbeheer --- door Karel Matthijs 
 

Mijn eerste jaar verslag, waar bij ik mij afvraag wat de lezers willen weten en hoe. Om het jaar aan mij voor 

bij te laten gaan, heb ik dit jaarverslag verdeeld in drie seizoenen, te weten winter, zomer en herfst, en geeft 

een impressie wat de knotteams A en B aan werk verzet hebben. In dit overzicht worden per seizoen cijfers 

genoemd die naar mijn idee voldoende informatie geven.  

Winter ( jan, feb en maart ) 

We begonnen het nieuwe jaar bij de fam. Bakker, waar we bijzonder goed verzorgd werden en de eerste 

knot zaterdag van het nieuwe jaar feestelijk werd afsloten met Gluhwijn. Het knotten stond deze winter als 

vanzelfsprekend centraal. Daarnaast was er nog werk te doen op een aantal plantlocaties, in de bosrand van 

Staatsbosbeheer, de Heemtuin, de Nevengeul en het temmen van Lions op het landgoed Leeuwenburg. 

Het aantal wilgen dat door beide teams onderhanden is geweest bedraagt 226 stuks. Het aantal mensuren, 

inclusief planten, begeleiden en overig snoeiwerk is goed voor 1312 uren. 

In dit seizoen bedroeg het aantal deelnemers op de lijst 52 personen. De opkomst bij het A-team was 

gemiddeld 25 personen en bij het B-team gemiddeld 8 personen. 

Op de laatste knot zaterdag van dit seizoen, in de Aalswaard op 28 maart, hebben we afscheid genomen 

van Henk Hoekman. Zijn dochters hebben met spandoek en taart een er leuk feestje van gemaakt. Henk 

nogmaals bedankt. 

We doen als knotgroep ook aan begeleiding van scholen en 

stagiaires. Op 13 februari assisteerde het B-team het L E U op 

de Vikinghof met de les “Je school kan de boom in “. Een groep 

van 28 scholieren, van de basisschool De Regenboog heeft 

daar 17 wilgen geknot met helmen op het hoofd. 

 

 

 

 

Ook de basisschool De Werkschuit is één van onze klanten. In een zeer modderige weide heeft op 5 maart 

een groep van 27 scholieren op een locatie aan de Landscheidingsweg een goed begin gemaakt met het 

knotten van 15 wilgen. Voor dat het knotten begon, is er nog enige uitleg gegeven over het knotten en veilig 

werken. 

Het voortgezet onderwijs komen we ook in de bomen tegen in de vorm van stagiaires. Op de zaterdagen 14 

februari en 28 maart hebben we beide keren 5 jongens aan het werk gehad en die leverden een goede 

prestatie. 

Officieel begint 15 maart het broed seizoen. Voorafgaand aan het knotten is er geïnventariseerd op 

nestbouw in de wilgenrij. Er werden geen nesten gevonden. 

De maand april was een rustmaand. 
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Zomer 

De zomerwerkzaamheden worden voornamelijk door een aantal leden van het B-team gedaan, afhankelijk 

van de voorjaarstemperaturen wordt er begin juni begonnen tot half september. Dan zit het zomerwerk erop, 

dan zijn de appels en peren bij de fruitkwekers aan de beurt.  

Welke heggen in beheer en onderhoud zijn bij de vereniging moge bekend zijn. Toch is er één en ander 

gewijzigd na overleg met de Gemeente. In het kader van ARBO regelgeving zijn een aantal hoge heggen 

niet meer bij ons in onderhoud, dat is de heg aan Landscheidingsweg en de heg aan het Zandpad te 

Cothen. Als deze laatste heg weer de veilige werkhoogte krijgt, komt het onderhoud weer naar de 

vereniging. Ook de heg langs het trapveld in de Geer is in onderhoud bij de gemeente, de overige heggen 

zijn onze zorg. Deze gaan we in 2016 terug zagen / knippen 

naar 80 / 110 cm hoogte. 

De heg rond de Hordenboomgaard is het populairst. Er komen 

veel vrijwilligers en leden van de hoogstamclub werken ook 

mee. Goede koffie en appeltaart ( hoe kan het ook anders ) 

geven altijd een feestelijke sfeer.  

Er zijn 260 mensuren besteed aan het heggen werk, en de 

gemiddelde opkomst per werkochtend zijn 8 personen.  

 

 

 

Onderhoud aan een tweetal wandelpaden hebben we ook op onze lijst staan. Eén daarvan is het Gerrit 

Achterberg pad. Dit pad dreigde dicht te groeien, tot ongenoegen van veel wandelaars. E.e.a. was te lezen 

op de klompenpaden site. Met een goede groep doorzetters is dit pad na behoren verbreed, met snoeien en 

maaien kunnen we het nu goed gangbaar houden. Ook op de klompenpaden site kregen we complimenten. 

Het Overlangbroeksepad krijgt in 2016 de nodige aandacht. 

Er zijn 124 mensuren besteed, de gemiddelde op komst per werkochtend was 7 personen 

Naast het knippen en snoeien in de zomer, zijn we ook een drietal dagen op pad met leerlingen van het 

Revius college geweest. Na wat aanloop problemen kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde 

driedaagse met de complimenten aan de docente van het Revius en locatie beheerder aan de Gooyerdijk. 

Als dank hebben we van de leerlingen een toeter gekregen die thans voor het aankondigen van koffie  en 

soep gebruikt wordt. 

In deze driedaagse hebben totaal 19 eigen mensen hun best gedaan om 46 leerlingen iets te laten beleven 

in de natuur.  

Wat is een natuurwerker zonder gereedschap en ladders. In deze zomer was er ook weer ladder keuring bij 

het L E U in Bilthoven. Alvorens deze gekeurd werden zijn door de materiaalmeester goed schoongemaakt, 

ook het overige gereedschap is nagekeken c.q.  gerepareerd of vervangen. Slechts drie oude ladders zijn 

niet door de keuring gekomen en zijn afgevoerd. Johan bedankt! 

In de eerste week van september is er nog de heg geknipt bij de Cothense boomgaard en aan de 

Ossenwaard een aantal wilgen op gesnoeid in verband met verkeersveiligheid. Dit was het laatste 

zomerwerk want de appels en de peren waren nu aan de beurt. 
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Najaar 

Een behoorlijk aantal knotters was klaar met de zomervakantie en had inmiddels weer veel zin in het zagen, 

knippen en slepen van wilgentakken. In deze periode is er voornamelijk gewerkt in het 

Overlangbroeksegebied, een uitstapje was het knotten van een vijftal zware wilgen aan de Trekweg. 

De gemiddelde opkomst van het A-team op beide locaties was 19 personen, en bij het B-team 6 personen. 

Wel dient gemeld te worden dat de gehele familie van de Langbroekerdijk hard heeft mee gewerkt met het 

knotten. Deze inspanningen resulteerden in het knotten van 64 wilgen, en is goed voor 196 mensuren. 

Het uitstapje aan de Trekweg had veel belangstelling het B-tem had er zin in. Het was dicht bij huis en zeer 

mooi weer. Het zagen, takken op vissen en op het verkeer letten ging allemaal goed. Een nabehandeling 

van Paul met de motorzaag gaf de wilgenrij weer een strak aanzicht. 

Het resultaat was 5 mooie geknotte wilgen, gedaan door 12 personen, goed voor 42 mensuren. 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het knotwerk op de locaties Gooyerdijk en Langbroekerdijk, hebben we ook bosrand van 

Staatsbosbeheer aan de Broekhuizerstraat weer transparant gemaakt. Het werk bestond voornamelijk uit het 

weg zagen en knippen van opslag en het opsnoeien van eiken en meidoorn. De beheerder van 

Staatsbosbeheer was er zeer tevreden over. 

Aan deze grote (bosbouw)klus hebben over verschillende data 41 personen gewerkt. 

De Natuurwerkdag vond plaats op 7 november. De  werklocatie was de boerderij Het Wolvegat nabij het 

buurtschap Steenenbrug. Het weer viel niet tegen, de opkomst was groot, de verzorging uitstekend en aan 

belangstelling van de pers ontbrak het niet. We hebben zelf het NOS jeugdjournaal gehaald! Ruim 60 

mensen hebben deze dag een bijdrage geleverd aan de natuur en landschapsbeheer. Waarvan 21 

vrijwilligers van onze vereniging en 23 kinderen van de Scouting Vliegende Pijl uit Oog in Al uit Utrecht. 

Inclusief de nazorg van het B-team zijn er 53 wilgen onderhanden geweest. Gezien de aard van deze dag 

en het de gezellige afsluiting is het benoemen van mensuren niet aan de orde. 

Tot slot 

Begin dit jaar kreeg ik het stokje overgedragen van Veronique en Hennie, dit stokje is inmiddels van vorm 

veranderd in een “Langbroekseweideloper”. Deze ontwikkeling is mede te danken aan de inzet van de knot-

teams van de vereniging. Tevens een bedankje aan de club die zorgden voor koffie en soep. 
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Werkgroep heemtuin --- door Anne van der Velden 
 
Het afgelopen jaar is er vanaf februari regelmatig in de Heemtuin gewerkt. 
Op zondag 28 juni werd de Open dag georganiseerd met als thema: wat is eetbaar in de natuur? 
Onder de walnootboom was een kookhoek gemaakt. Er kon veel geproefd worden, zoals vlierbloesemsap, 
kruidenbouillon en diverse salades. Ook konden er vlierbloesem en bloemenpannenkoekjes gebakken 
worden. Het was een mooie dag met een aantal bezoekers, die het leuk vonden. 
 
In september werden de buxushaagjes in enkele uren met een elektrische heggenschaar door Alfred van 
Kessel gekortwiekt. 
 
De akker blijft een zorgenkind omdat het overwoekerd is door herik, een zeer hardnekkig akkeronkruid. 
Petra ontdekte dat er Japans knoopkruid, een lastige exoot, in de Heemtuin groeit. 
Het moerasje gaat steeds meer verlanden omdat het dichtgroeit door het riet. 

 

 
Op dit moment zijn er zes tot zeven vrijwilligers op de maandagochtend in de Heemtuin werkzaam; Anne 
van der Velden, Gerda Fraza, Hennie Hadderingh, Karin Menken, Lex Kramer, Petra Ekhardt en Ruud 
Waltman. 
Petra stopt in 2016 met haar coördinatorschap en haar vrijwilligerswerk. 
Wij zullen haar erg missen vanwege haar grote plantenkennis en haar positieve inbreng. 
Lex zal het coördinatorschap van Petra overnemen. 
Lex schreef dit jaar weer enkele stukjes over de Heemtuin voor de Wijkse pers. 
Karin plande de werkochtenden. 
 
Ruud snoeide in het vroege voorjaar de perenbomen in het boomgaardje en organiseerde in de Heemtuin 
enkele activiteiten voor schoolklassen. 
De cursus tuinreservaten heeft een rondleiding in de Heemtuin gedaan en scholen gebruikten de Heemtuin 
voor hun lessen. 
 
Het was weer fijn om in de Heemtuin te werken. Van toevallige passanten hoorden we, als we aan het werk 
waren , dat ze het een mooie plek vinden.  
We merkten wel dat we door onze leeftijd en de soms optredende kwaaltjes als vrijwilligersgroep 
kwetsbaarder worden. 
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Werkgroep Flora --- door Linda Horst 

 
Op verzoek van de gemeente Wijk bij Duurstede doen vrijwilligers van de florawerkgroep van de VNMW 
onderzoek naar de natuurwaarden van de bermvegetatie in de woonkernen en het buitengebied van 
gemeente Wijk bij Duurstede).  
 
Wij hebben bermen in kaart gebracht en de resultaten liegen er niet om. Een berm met meer dan 95 
plantensoorten (Kortland) of de Trechtweg met 105 soorten geeft wel aan dat de diversiteit enorm kan zijn.  
De 'Nevengeul' met 113 soorten spant de kroon, maar dat is natuurgebied en niet echt een berm. 
We weten nu ook dat er bermen zijn die veel en niet veel te bieden hebben.  
De bermeninventarisaties geven informatie voor het onderhoud van bermen. De gemeente kan deze 
informatie gebruiken om bermenbeheer gevarieerd 
en doelmatig uit te voeren.  
De laatste inventarisaties zijn uit 2000. De 
gemeentelijke vertegenwoordigers willen beleid voor 
beheer en de keuze voor sober of intensief 
onderhoud graag onderbouwen met gegevens. Het is 
input voor aanpassing in het maaibeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
De natuurgegevens van de onderzochte bermen zijn 
doorgegeven en besproken met de gemeente 
ambtenaren. Het maaibeleid is hierdoor beter onderbouwd. We constateerden dat de nieuwe uitvoerder (uit 
een aanbesteding i.s.m. Houten) goede specificering in opdrachten moet krijgen over tijdstip en wijze van 
afvoeren, en er gecontroleerd zal moeten worden op kwaliteit van de uitvoering.  
Er zijn twee studiemomenten geweest: de kleine groep vrijwilligers kregen van Klaas van Everards informatie 
over het herkennen van de indicatieve soorten.  
 
Wij lopen in tweetal door de bermen, kijken, speuren, identificeren en noteren de planten. Inventariseren is 
verrassend leuk werk. We leggen vast wat de waardering (de natuurwaarde) is van een berm, door de 
officiële waarden van planten die we aantreffen, op te tellen. Lange bermen worden in delen opgesplitst.  
Ook het aantal soorten wordt geteld, dat is de verscheidenheid van de flora. Het aandeel bloemplanten 
maakt de berm attractief, ook voor de bloembezoekende insecten.  
Bij een aantal bermen in Wijk bij Duurstede heeft het verschralingsbeheer in combinatie met een directe 
afvoer van het maaisel geleid tot zeer waardevolle bermen.  
De bermen van de Geerweg, het Kortland, de Bovenwijkerweg, de Trechtweg, de Langbroekerdijk en 
Ameronger wetering hebben zo`n grote diversiteit gekregen door weinig en op de goede tijdstippen te 
maaien.  
 
In Wijk bij Duurstede wil de VNMW bloemrijke linten door het landschap bevorderen.  
Een soort corridor: verbindingen voor zaden, vogels, vlinders, insecten en ander gedierte. Waar het kan een 
bloeiende berm. Een belangrijke storende factor is het kapot rijden van de bermen, doordat het verkeer op 
een smalle weg elkaar moet passeren. De verkeersdruk neemt toe en er zijn steeds bredere 
landbouwwerktuigen die de weg zwaar belasten. De oplossing om betontegels ernaast te plaatsen lijkt 
aardig , de bermen zijn de dupe. Hoe smaller de berm, hoe minder er mogelijk is om een plaatsje te 
veroveren. 
Alle inventarisatie gegevens van de aanwezige flora zijn vastgelegd. Er zijn natuurwaarden aan toegekend. 
We hebben veertien wegen met bermen bekeken, waaronder drie hele lange wegen. Het aantal vrijwilligers 
uren dat daaraan is besteed, is globaal 320 uur geweest De kerngroep omvat zes actieve vrijwilligers en dat 
is te weinig. Niet allen zijn lid van de vereniging.  
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Er zijn veel interessante bermen in ons gebied. We breiden de inventarisatie in 2016 uit naar interessante 
delen van de uiterwaarden. Er is ook een cursus om te determineren: zie activiteiten VNMW 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de liefhebbers: de eind-resultaten zijn hieronder te lezen, zonder overigens de soorten te noemen. 
 

aantal soorten Natuurwaarde 2015  Natuurwaarde2000 

Buitengebied       

Lekdijk West (oostelijk deel) zuid 46   zuid 50 zuid 52/nord15  

Wijkersloot , west deel 33   30 zuid 23/noord 6 

Trechtweg 105   24 0/0 

Bredeweg 47   0 0/0 

Ameronger wetering 1 48/43 zuid 12 noord 6   

Ameronger wetering 2 63/57 zuid 37 noord 12   

Ameronger wetering 3 66/50 zuid 37 noord 13   

Ameronger wetering-Nieuweweg 59 zuid 19     

Landscheidingsweg  west     8 zuid 20/noord 5 

Wijkerweg     24 oost 18/west 11 

Bovenwijkerweg 70   32 west 39/oost 12 

Langbroekerdijk Oost 63 zuid 21 noord 0 zuid 34/noord 2 

Langbroekerdijk Midden   zuid 9 noord 4 zuid 3/ noord 0 

Langbroekerdijk West 67 zuid+noord32   oost 34/west 22 

Gooyerdijk Oost   zuid 0 noord 0 zuid 3 /noord 0 

Gooyerdijk  midden/Oost       noord 3/ zuid 3 

Gooyerdijk midden/west   zuid 9 noord 7 zuid 3/noord 12 

Gooyerdijk West   zuid  noord 15 zuid 6 /noord 15 

Wijk bij Duurstede         

Wadi  1 de Geer 57   35   

Wadi 2  72   34   

Wadi 3 76   54   

Nevengeul Prins Hendrikweg 113   48   

Geerweg 1 60   47 35 

Geerweg  1a 50   31 39 

Geerweg 2 58   34 38 

Geerweg 3 50   39 46 

Geerweg 4 55   34 42 

Geerweg 5 69   33 43 

Geerweg 6 64   26 44 

Kortland oost 95   71 73 

Kortland midden (west) 60   47 9 
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Werkgroep Natuureducatie --- door Nancy Rietveld 

 
De werkgroep heeft in het tweede jaar van haar bestaan iets minder activiteiten gedaan door het hiervoor. 
De werkgroep bestaat nog steeds uit vier mensen waardoor het niet altijd in de volle agenda's in te plannen 
is. Maar ondanks dat zijn toch weer meerdere leuke lessen, cursussen en activiteiten gedaan. Hieronder een 
overzicht. 
De werkgroep Natuureducatie bestaat uit: Petra Ekhardt, Ruud Waltman, Lex Kramer en Nancy Rietveld. 
 
Cursus Natuurvriendelijk tuinieren (5 woensdagen en 2 zaterdagexcursies) 
De cursusgroep bestond uit 12 deelnemers uit Wijk bij Duurstede en uit diverse andere plaatsen uit de regio. 
Aan de hand van een uitgebreid cursusboek worden heel veel verschillende onderwerpen behandeld, zoals 
het bevorderen van kleine dieren in de tuin, natuurvriendelijk bemesten en diervriendelijk beplanten en 
dergelijke. Veel deelnemers hebben aan het eind van de cursus een nieuw plan voor hun tuin gemaakt en 
zijn enthousiast met het geleerde aan de slag gegaan. 
De cursus werd verzorgd door Petra Ekhardt en Nancy Rietveld. 
 
Facebook voor de vereniging 
Om de activiteiten van de werkgroep te promoten is een Facebookpagina gestart voor de vereniging. De 
werkgroepleden hebben zelf een training gekregen in het gebruik van de Facebookpagina en het plaatsen 
van berichten. Zo'n 77 'vrienden' zijn inmiddels aangesloten op de 
Facebookpagina.  
Het beheer van de Facebookpagina ligt bij het bestuur en de leden 
van de werkgroep Educatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolboompjes wandeling 
Afgelopen jaar is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de Bolboompjes wandeling door Wijk bij 
Duurstede. De tekstuele beschrijving ligt in concept klaar en zal in 2016 verder afgerond worden. 
Ontwikkeld door Petra Ekhardt en Lex Kramer 
 
Natuureducatie voor basisscholen 
Ook in 2015 zijn weer 10 klassen van zes verschillende basisscholen uit Wijk bij Duurstede op pad gegaan 
met meester Ruud Waltman. De lessen zijn gehouden in de Heemtuin waar de leerlingen uitleg kregen over 
planten en dieren en deden ze met hart, hoofd en handen diverse leuke opdrachtjes. 
De natuurlessen voor basisschoolleerlingen werden verzorgd door Ruud Waltman. 
 
De werkgroep Natuureducatie bestond in 2015 uit: Petra Ekhardt, Lex Kramer, Nancy Rietveld en Ruud 
Waltman. Op 25 november trad Paul van der Heijden toe tijdens de Plandag voor 2016. Binnen de 
werkgroep zijn altijd veel leuke ideeën, maar er is meestal te weinig menskracht om deze ideeën uit te 
voeren. We hopen dat in 2016 meer activiteiten uitgevoerd kunnen worden. 
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Lessen Educatie --- door Ruud Waltman 
 
Het afgelopen jaar is het lesaanbod voor scholen verpakt in een meer aantrekkelijke folder. Voorheen waren 
er lessen in de heemtuin en het kasteelbos voor de groepen 5, 6 en 7. Dit jaar is er een aanvulling met 
binnenlessen over uilen en grassen gekomen. (De uilenlessen zijn overgenomen van Ton Jansen). Het 
aanbod wordt gemaakt in overleg met de Omgevingsdienst Utrecht (ODRU). 
 
Verder kwam er een uitbreiding van buitenlessen in de uiterwaarden en “NatuurWijs”-lessen voor een hele 
dag. E.e.a. heeft echter niet geleid tot een frequenter gebruik door de scholen. Naast alle scholen zijn ook de 
buitenschoolse opvanginstellingen  benaderd met dit aanbod. 
Het afgelopen jaar resulteerde dit in : 
3 uilenlessen  -  7 heemtuinlessen  -  5 kasteelboslessen  -  1 les hoogstamboomgaard 
Er was wel een uitbreiding van doelgroepen (groep 3, 4 en groep 8).  
 
Daarnaast was er een excursie met de BSO De Bik in de herfstvakantie. School voor speciaal onderwijs De 
Driehoek heeft ook een les gevolgd. Alle lessen werden door de leerkrachten gewaardeerd als leuk en zeer 
leerzaam (ook voor henzelf!) en voor de kinderen was het een belevenis. 
 
Ook het afgelopen jaar is de roep om het belang van natuur- en milieu educatielessen steeds nadrukkelijker 
hoorbaar. Helaas wordt er geen facilitering bij aangeboden. Tegelijkertijd lijkt de drempel om dit soort lessen 
concreet uit te voeren steeds hoger te worden. Voor het komend jaar zal meer aansporing richting scholen 
en leerkrachten voor de hand liggen. Dit zal gebeuren in de vorm van informatiesessies met teams en 
directies. 
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Werkgroep Groenberaad --- door Henny Olthof 
 
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 2

e
 

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 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. 
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• 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. 
 
Organisatie 
De werkgroep heeft in 2015 12 keer vergaderd, veelal op de gebruikelijke 2

e
 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. 
 
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. 
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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). 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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 (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 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. 
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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. 
 
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 
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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 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 Landschap, HasKoningDHV en 
WijkNogLeuker. Het project is al aardig op stoom en er 
ligt al een concept inrichtingsplan. 
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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 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. 
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). 
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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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Evert van Leeuwen en Henny Olthof 
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tot 1 april 2015 
toen stond het er nog, ons oude clubhuis 

 

 
3 januari 2015 
winterwandeling in de buurt van Maarn 

TOT SLOT: 


