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Voorwoord 
 

 

Beste VNMW-(st)er, 

 
Voor u ligt het jaarverslag van onze vereniging over 2008. Ons ledenaantal is met circa 150 leden 
weliswaar stabiel (tegenover het verlies van circa 15 leden stond een overeenkomstig aantal 
nieuwkomers in onze gelederen), die stabibliteit betekent geenszins een gebrek aan activiteit! 
Vele tientallen van u waren weer actief in één of meer werkgroepen. Het verslag daarvan leest u 
verderop in dit document. Daar vindt u ook meer nieuws over de in samenwerking met IVN-afdeling 
Nieuwegein-IJsselstein uitgevoerde natuurgidsencursus, die in 2007 van start was gegaan en in dit 
verslagjaar feestelijk is afgerond.  
 
Bovendien heeft de vereniging bij diverse gelegenheden acte de présence gegeven. Zo waren wij met 
een kraampje en met allerlei publieksactiviteiten aanwezig op de Koninginnedagmarkt, op de Dag van 
Nu en Later en op de Vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis. En ook al kon de geplande excursie naar 
Rhijnauwen aan het begin van het seizoen niet doorgaan, de jaarlijkse winterwandeling eind 
december over het nieuwe voetpad langs de Kromme Rijn was zeer geslaagd. 
 
2008 was ook het jaar waarin de algemene ledenvergadering heeft ingestemd met onze verdere 
samenwerking met het IVN. De procedures daaromtrent zijn in volle gang. Er is gepeild welke leden 
een gecombineerd lidmaatschap wensten en de uitkomsten daarvan zijn aan het IVN doorgegeven, 
zodat het gecombineerde lidmaatschap per 1 januari 2009 kon aanvangen. Aan de aanpassing van de 
statuten werd en wordt gewerkt. 
 
Ook op bestuurlijk gebied is er in 2008 het nodige gebeurd. De samenstelling van het bestuur is in de 
loop van 2008 aangepast. Peter van der Eerden trad m.i.v. maart 2008 aan als secretaris, welke 
functie tot dan toe ad interim door Ton Janssen werd ingevuld. Ton bleef natuurlijk wel actief, nu als 
gewoon bestuurslid. Aan het eind van het jaar kondigde onze penningmeester Pieter van der Molen 
zijn afscheid aan. Nog in het verslagjaar vonden we tot onze vreugde Véronique Regout bereid om 
zijn taken over te nemen. 
Het bestuur heeft voorts op uitnodiging van de gemeente nieuwe afspraken gemaakt over de 
subsidiëring. Dat heeft ondermeer geleid tot een activiteitenplan en bijbehorend budget voor 2008 en 
2009, dat door de gemeente is goedgekeurd. 
Bestuursleden hebben tenslotte geregeld contacten onderhouden met locale en regionale overheden 
en instellingen die actief zijn op terreinen, waarop ook de VNMW zich beweegt: Wijk bij Duurzaam, 
Natuur en Milieufederatie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap, Streekhuis 
Kromme Rijn en Staatsbosbeheer. Meer informatie over de doelen en resultaten van deze contacten 
vindt u m.n. in het verslag van de werkgroep Projecten, verderop in dit document. 
 
Inmiddels is 2009 alweer een paar maanden oud en staat er ook voor dit jaar weer het nodige te 
gebeuren. De samenwerking met IVN zal verder uitgewerkt worden, o.a. in de vorm van nieuwe 
statuten. Samen met de kersverse natuurgidsen hopen we meer invulling te kunnen geven aan het 
betrekken van de jeugd bij onze vereniging. De vogelwerkgroep gaat in ieder geval vast een leskist 
voor scholen ontwikkelen. We zullen verder een knoop door moeten hakken over het beheer en 
onderhoud van de heemtuin, omdat het steeds moeilijker blijkt hiervoor voldoende vrijwilligers te 
vinden. Terwijl t.a.v. de werkgroep Landschapsbeheer iedereen zich juist afvraagt: “zullen ze ook dit 
jaar hun record weer breken”? 
 
Als u op de hoogte wilt blijven van al deze ontwikkelingen, vergeet dan niet regelmatig op onze wesite 
te kijken: www.vnmw.nl! 
 
Namens het bestuur 

 

Mary-Ann Arentz – voorzitster 

Peter van der Eerden - secretaris 



   

jaarverslag VNMW 2008 pagina 3 van 16 

 

1. Financieel jaarverslag inclusief begroting --- door Pieter van der Molen 
 
De vereniging heeft 2008 ook in financiëel opzicht positief afgesloten. De resultaatrekening over 2008 
ziet er als volgt uit: 
 
No Post Kosten Baten 
1 Algemene kosten 808,46  
2 Contributie en abonnementen 127,00  
3 Financiële administratie 158,27  
4 Verzekering 501,70 2,68 
5 Overige organisatiekosten 50,96 119,79 
6 Huur verenigingsruimte 2103,36 446,16 
7 Drukwerk en kantoorbenodigdheden 63,05  
8 Werkgroep vogels 430,92  
9 Werkgroep projecten 93,20  
10 Werkgroep landschap 1800,08  
11 Algemene activiteiten 378,33  
12 Website 94,01  
13 Onvoorzien 118,80  
14 Contributies  1667,00 
15 Sponsoring  96,31 
16 Donaties  919,10 
17 Gemeentelijke subsidie  4400,00 
18 Betalingsverschillen      25,00 
    
 Tussentotaal 6728,14 7676,04 
 Resultaat 947,90  
 Totaal 7676,04 7676,04 
 
Toelichting: 
1. O.a. schoonmaakkosten van de ruimte 
2. O.a. lidmaatschap vlinderstichting en faunabescherming 
3. O.a. bankkosten 
4. Premies voor diverse verzekeringen 
5. Kosten kamer van koophandel 
6. Betaalde huur en ontvangen onderhuur 
7. Papier, enveloppen, etc 
8. Taxidermie, educatief materiaal en nestkasten 
9. Porto- en kopiëerkosten 
10. Aankoop en onderhoud materialen en gereedschap 
11. Kanotocht en zaalhuur IVN cursus 
12. Onderhoud website 
13. Zaden voor de heemtuin 
14. Ontvangen contributies in 2008 
15. Donatie van Stichting Landschapsbeheer 
16. Giften van verschillende gulle gevers, waaronder Felix uitgeverij en Erkelens uit Cothen (waarvoor  
17. Ontvangen subsidie van de gemeente 
18. Verschil in ons voordeel 
 
De balans en de vermogenspositie zien er daarmee als volgt uit: 
 
Post Debet Credit  Post Bedrag 
Kas 206,61   Vermogen per 01-01-08 3.793,32 
Bank 4117,61   Winst 947,90 
Voorschotten 417,00   Vermogen per 31-12-2008 4741,22 
Totaal 4741,22 4741,22    
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2. Werkgroep vogels --- door Ton Janssen 
 
Excursies 
Er zijn dit jaar vijf excursies geweest naar verschillende natuurgebieden. In het voorjaar is  het 
Leersumse Veld bezocht. Daaraan namen ook leerlingen van het Revius deel. Teveel nadruk op het 
recreatieve element leidde ertoe dat deze leerlingen hun maatschappelijke stage verder hebben 
afgerond bij de werkgroep landschapsbeheer. De excursie naar Tiengemeten, in maart, moest 
vanwege het slechte weer worden afgelast. Walenburg werd  eind april bezocht. Een goede tijd voor 
de het beluisteren van de teruggekeerde zangvogels. De deelnemers keerden dan ook enthousiast 
terug naar huis.  In de voorzomer was er nog een excursie naar de Zouweboezem bij Ameide. Daar 
kon worden genoten van weidevogels, zwarte sterns, purperreigers en de bruine kiekendief. 
In de herfst is Tiengemeten weer het reisdoel geweest. Er was een grote belangstelling voor deze 
tocht. Om serieus te vogelen was de groep te groot en ook waren niet alle deelnemers met hetzelfde 
doel meegekomen. De laatste excursie was in november naar Gravenbol waar gekeken werd naar de 
aangekomen wintergasten. Dat niet iedereen komt om naar vogels te kijken wekte op deze excursie 
bij anderen wat irritaties op. Al eerder heeft dit geleid tot het afhaken van goede vogelaars. Er zullen 
daarom het komend jaar  tweeërlei soorten excursies worden gehouden; excursies om serieus te 
vogelen en excursies voor een anders ingesteld publiek. 
De avond dat naar steenuilen is geluisterd was zeer geslaagd wat het terugroepen van de steenuilen 
betreft maar het aantal deelnemers viel tegen. Verder zijn er twee avondexcursies geweest voor de 
vogelaars die zeer frequent op excursie komen. Deze gingen naar Beverweerd en Darthuizen. 
De trekteldag in oktober leverde geen bijzonder waarnemingen op. Daar was wel op gehoopt.  
Een bijzondere excursie was de excursie samen met de werkgroep flora naar de Bosscherwaard in 
het kader van het IVN-project over ecologische verbindingen. 
 
Praatbijeenkomst 
Medio februari zijn de vogelaars bijeengeweest om 
bijgepraat te worden over de plannen voor 2007. 
 
Vogelweekend 
Het vogelweekend ging dit jaar naar Groningen. We 
hadden schitterend weer. De Dollard en de polder 
Breebaart waren voor meerderen een ontdekking als 
vogelgebied. De Punt van de Reide bleek een 
uitgelezen plek voor de al op gang gekomen vogeltrek. 
Er werden dan ook leuke waarnemingen gedaan. 
Zondags werd de vesting Bourtange bezocht voordat 
huiswaarts werd gegaan. 
 
Inventarisaties 
Opnieuw zijn de Waarden van Gravenbol en het Vikinghofterrein geïnventariseerd. In Gravenbol 
zien wij het aantal veldleeuwerikken toenemen en op de punt zaten ook veel graspiepers. Een 
verheugende ontwikkeling. We vonden ook flink wat ganzennesten waarvan er overigens veel worden 
gepredeerd. E zijn geen grutto en kievitsnesten vastgesteld. Wel is op Gravenbol het voorkomen van 
de patrijs en steenuil als broedvogel vastgesteld. In totaal telden 18 soorten broedvogels. 
In de putjes langs de dijk broedde voor het tweede jaar de dodaars: een rode lijstsoort die als 
kwetsbaar wordt beschouwd. 
Het Vikinghofterrein werd de vorige winter heringericht. Als kroon op het werk kon, mede door de inzet 
van de vogelwerkgroep, hier een ooievaarsnest worden geplaatst. Wij hopen dat deze nestplaats 
komende jaren  in gebruik zal worden genomen. Als nieuwe broedvogel zat hier dit voorjaar een 
paartje nachtegalen. Ook de grote bonte specht was een nieuw getelde broedvogel. In totaal hadden 
we hier 14 broedvogels en nog 13 andere vogelsoorten waargenomen. 
Nieuw dit voorjaar was een traject dat bij zonsopgang door het essenhakhout meerdere malen werd 
gelopen. Meerder soorten konden als broedvogel op de kaart worden gezet. De mooiste waarneming 
was een paartje wielewalen die in het essenhakhout zat. Ook de waarneming van een porceleinhoen 
in het hooiland tussen het essenhakhout was geweldig  
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Opnieuw werd in een aantal blokken rond Wijk bij Duurstede de midwinter waterwildtelling 
uitgevoerd. Dit leverde geen spectaculaire waarnemingen op. 
De kwartelkoningtelling, midden in de nacht is een belevenis apart die door een vaste kerngroep 
wordt uitgevoerd. Dit jaar hadden we twee paartjes in de Amerongse Bovenpolder 
De huiszwaluwen hadden dit jaar één paarje meer in de binnenstad dan vorig jaar.  Dat was 
onverwacht daar een woning waaraan vorig jaar flink wat nesten zaten dit vroege voorjaar werd 
gerenoveerd. Het was dus net op tijd afgewerkt.  
Opnieuw zijn de territoria van steenuilen geteld. Binnen het inventarisatieblok, dat de gehele 
gemeente omvat, zijn 40 paartjes geteld. Een duidelijk beter resultaat dat in 2007, het eerste jaar dat 
er werd geteld waren dat er 29. Niet een werkelijke verbetering van het uilenbestand maar de toen 
opgedane ervaring en uitgebreidere gebiedskennis zal hier debet aan zijn. In het Langbroeker gebied 
wordt een lagere steenuilendichtheid geconstateerd dan in het fruitteeltgebied en langs Rijn- en 
Lekdijk. Mogelijk is de toename van de bosuil de oorzaak dat het bestand. In Langbroek is het aantal 
steenuilen terug gelopen in vergelijking met tien tot vijftien jaar geleden. Er zijn dit jaar vijftien 
steenuilenkasten geplaatst. Komend jaar zal met het onderzoek van de broedbiologie worden 
begonnen. Buiten het telblok werden nog eens tien paartjes gespot. 
Met de kerkuilen ging het dit jaar minder goed. We hadden dit jaar zeven jongen Eén vorig jaar 
bezette kast bleef leeg en in een andere kast zijn de eieren niet uitgekomen. Van twee andere 
inventariseerders in het Kromme Rijn gebied vernamen wij van hetzelfde probleem. Drie kasten in de 
Betuwe hebben wij overgedaan aan de vogelwerkgroep in Culemborg. Er zijn dit jaar negen 
kerkuilkasten bijgeplaatst. In het najaar zijn drie kasten in kerktorens in de gemeente Buren 
schoongemaakt. Die waren tien jaar geleden geplaatst en er was nooit meer naar omgekeken. 
Kauwen hadden er flink wat takken in gesleept zodat ze voor de kerkuil ongeschikt waren geworden. 
De ooievaar heeft wel het nest bezet in de binnenstad maar er zijn geen jongen uit het ei gekomen. 
Hopelijk hebben we volgend jaar een beter resultaat.  
In oktober en november is het gebied rond Wijk bij Duurstede geïnventariseerd op wulpen, kieviten 
en goudplevieren. Dit gebeurde t.b.v. een om de vijf jaar Europees uit te voeren telling. 
 
Advisering. 
Samen met de werkgroep Flora heeft overleg met het recreatieschap plaatsgevonden over het beheer 
van het recreatieve gedeelte van Gravenbol. 
Met betrekking tot de plas bij Gravenbol is een verslag van de vogeltellingen opgesteld en verstrekt 
aan het adviesbureau dat zich bezig houdt met de verondieping van deze plas. 
Met het Utrechts Landschap is overlegd hoe het beste bescherming kan worden geboden aan de 
kerkuil op de Bosscherwaarden tijdens de renovatie van de steenfabriek. Er zullen extra kasten 
worden geplaats om tijdens de renovatie van de steenfabriek de kerkuil een alternatief te bieden voor 
de huidige plek. Ook zijn er twee steenuilkasten opgehangen 
 
Educatie 
Het afgelopen jaar is in vijf klassen op de basisscholen een uilenles gegeven. De leerlingen waren 
zeer belangstellend. Ook is met een klas de traditie van dauwtrappen uitgevoerd. Deze tocht ging 
naar het Vikinghofterrein. Vanuit de vogelwerkgroep zijn meerder stukjes geplaatst op de site en in de 
pers. Verder is een avond over uilen verzorgd bij de jonge agrarische vrouwen in Langbroek. 
 
Blik vooruit 
Komend jaar zullen we opnieuw de Waarden van Gravenbol en het Vikinghof terrein inventariseren. 
De tocht door het essenhakhout zal niet worden voortgezet. Dit was te veel `hooi op de vork´ voor het 
beperkte aantal mensen die de inventarisaties uitvoeren. Opnieuw zullen de steenuilen worden 
geïnventariseerd en zal kastcontrôle worden uitgevoerd. Dit laatste gebeurd ook bij de kerkuilen. Voor 
zover mogelijk zullen de jonge uilen worden geringd. Meer mensen gaan zich dit jaar voor dit werk 
inzetten. Verder zullen voor SOVON het aantal bezette nesten van de oeverzwaluwkolonie in Rijswijk 
worden geteld. Opnieuw zal de midwintertelling van waterwild plaatsvinden. Daarbij wordt de Kromme 
Rijn als telgebied overgenomen van de KNNV Heuvelrug en Kromme Rijn.. 
De vogelwerkgroep zal onderscheid in excursies gaan maken. Excursies voor inventarisaties en 
verdieping van de vogelkennis voor de werkende kerngroep en wie daar serieus in wil participeren en 
excursies voor een breder publiek. Opnieuw zal worden meegewerkt aan de maatschappelijke stage 
van leerlingen van het Revius. Hiervoor komen aparte excursies. Ook het geven van uilenlessen op de 
basisschool zal worden voortgezet. Verder zullen er avondexcursies worden georganiseerd om naar 
steenuilen te luisteren en langs de huiszwaluwnesten te gaan.  
Er zal opnieuw worden gepubliceerd op de site en in de pers. 
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3. Werkgroep landschapsbeheer --- door Paul Jacobs 
 
Algemeen 
De werkgroep Landschapsbeheer breidt zijn territorium weer stevig uit. Waren 4 jaar geleden onder de 
noemer van “Knotploeg” gemiddeld een vijftiental knotters alleen op 6 zaterdagochtenden in de 
wintermaanden actief, anno 2008 zwermen we praktisch het hele jaar door met onze teams uit over 
Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek en daarbuiten. Bij het poelen doen we tegenwoordig ook 
Bunnik en Leersum aan en met de natuurwerkdag hebben we zelfs een griend op het grondgebied 
van Driebergen stevig met onze groene tentakels omarmd. Ook met de zorg voor het 
Overlangbroekse klompenpad infiltreren we met instemming in de Utrechtse Heuvelrug. De inzet van 
de vrijwillig(st)ers steeg aanzienlijk, zodat we in 2008 gigantisch veel bomen, struiken, paden en 
poelen vakkundig soigneerden. Dit jaar werden we door Landschap Erfgoed Utrecht aangezocht als 
Sterlocatie voor de Provincie Utrecht, maar met onze presentatie van het werkplan promoveerden we 
gelijk tot landelijke sterlocatie voor de natuurwerkdag. Met de Michelin-sterren ging het dit jaar af 
en toe minder goed. Door 2 keer afzeggen wegens plensbuien, moest er gesopt worden met oude 
koeken. En ook een veehouder weet dat hij voor 35 kalveren 35 emmertjes met melk moet 
klaarzetten, maar niet dat 35 knot(s)ters, die zich uit de naad gewerkt hebben, niet uit kunnen met 2 
liter koffie. Die momenten waren natuurlijk even een dipje, maar dit vertroebelde niet de sfeer, die over 
het algemeen tijdens de meer dan 2.000 gedraaide uren opperbest was.  

 
Vrijwillig(st) erspotentieel         
Op papier gingen we 2008 in met een werkbestand van 49 vrijwillig(st)ers. De 2 IVN-gidsen in 
opleiding van buiten onze vereniging tekenden na hun stage niet bij. Door de presentatie op de markt 
“Nu en Later” wierven we 2 goede zaagkrachten en middels onze website en de natuurwerkdag 
kregen we er elk 1 aanmelding bij. Door mond-op-
mondreclame stonden de laatste zaterdag van 
maart 3 aspiranten plots in de wei, echter nadien 
houden ze nog steeds zomervakantie. In oktober 
zijn 3 namen van vrijwillig(st)ers uit het knotbestand 
verwijderd, omdat in de kolom er achter de teller van 
het afgesloten seizoen op nul uren stokte. Helaas 
bleven ook de 3 scholieren van het Revius, die ons 
3 ochtenden in maart met jeugdig enthousiasme 
kwamen versterken, niet hangen. Nieuwe hoop 
putten we nu uit hun verse lichting van 11 
stagiaires, die in december van start is gegaan en 
in totaal 5 ochtenden zal meedraaien. Uitgaan van 
jonge aanwas lijkt nu gegrond, want na de 2e dag 
zwoegen, werd mij vanuit de leerlingenkring 
gevraagd: “Mijnheer, van school moeten we 20 uur maatschappelijk werk doen, maar mogen we ook 
langer mee de bomen in?”  
Door deze in- en output kent de verzendlijst nu einde jaar 64 namen. Een deel daarvan komt slechts 
af en toe, maar het gros zijn zeer trouwe aanhangers geworden. De gemiddelde opkomst bij de 
werkzaamheden in het groen is in 2008 enorm gestegen. Bij het B-team ging dit aantal zelfs bijna 1 
keer over de kop. 

 
Werkzaamheden 
Het knotten van wilgen plus elzen en het stoven van essen was in 2008 uiteraard weer onze 
hoofdschotel en specialiteit, maar afgelopen jaar verdiepten we ons in de inventarisatie van poelen en 
lieten we ons licht doordringend schijnen op het Overlangbroekse Klompenpad.  Ook promoveerden 
we met het uitdunnen van houtwallen en het afzetten van een griend.  
• Knotten van wilgen en elzen 

Met het knotten van wilgen en elzen hebben we de laatste 3 jaar een behoorlijke inhaalslag 
gepleegd, zodat we van lieverlee niet meer aanlopen tegen overjarig hout met zeer intensief 
zaagwerk (waren wilgen bij die 9 jaar niet meer geknot zijn!). Hier hadden we overigens al een 
gemotoriseerde arm aan gepast, door de dikkere stompen met de kettingzaag naderhand te 
verwijderen. Ook in het sleepwerk van takken en hout hebben we verlichting gezocht, door waar 
rillen gevormd kunnen worden, of de eigenaar kan versnipperen dan wel stoken, daar de voorkeur 
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aan te geven. Ofschoon we, door ons visitekaartje in de weide bij buren achter te laten, er in 2008 
weer 4 nieuwe klanten bij versierden, hebben we voorlopig nog wel genoeg knotwerk, maar wordt 
het steeds moeilijker om met de complete teams op 1 locatie aan de bak te kunnen.  

• Stoven van essen 
Wat het Dwarsdijkerbosje betreft kunnen we daar, met de huidige aanpak, nog jaren bij wijze van 
spreke dag in dag uit onze slag slaan met het afzetten van essen. Daar de meeste zaagsterren en 
zagers de voorkeur geven  aan het uitzicht vanuit een knotboom, vertoefden we dit jaar maar 2 
keer in het essenhakhout. Op de zuidflank werd daardoor de achterkant nog niet gehaald. Met het 
houden van de natuurwerkdag in het Dwarsdijkerbosje zouden we een flinke ruk kunnen maken, 
maar is door het zware hout nu nog een te groot risico voor zo veel (onervaren) gasten. 

• Uitdunnen houtwallen 
De motorzaag kwam er ook luidruchtig aan te pas in de aan de Ossenwaard geadopteerde 
houtwallen. Hier werden in het najaar te overheersende essen omgezaagd, nadat we ze vorig 
seizoen al naakt hadden achtergelaten door ze handmatig van hun takken te ontdoen. 
Tegelijkertijd werd de slootkant van overdadig struweel vrijgemaakt en hebben we een deel van 
de gele Belgische wilgen geknot. 

• De Natuurwerkdag 
De natuurwerkdag waar, ondanks het miezerige weer, 39 gasten op afkwamen, bleef niet beperkt 
tot zaterdag 1 november. Bij een eerste verkenning tijdens een onweerbui werd de griend van 
Landgoed Leeuwenburg als ondoordringbaar oerwoud verklaard. Op 3 ochtenden en 1middag 
werden door B-team en een medewerker van Landschap Erfgoed Utrecht 600 meter pad 
gemaaid, bruggen over het kwelwaterstroompje aangelegd, door het stekelige struweel 2 
brandgangen van ieder 250 meter lang geslagen en van de afgezaagde takken en stammen een 
ril met wildpassages aangelegd. En dat alles onder sompige omstandigheden en met de hete 
adem in de nek om op tijd een goede doorgang te verschaffen. Maar door dit voorwerk was de 
natuurwerkdag, zoals de jonkheer diverse malen beklemtoonde, dan ook een succes. Die 
zaterdagochtend sopten we door de weilanden, na de ontvangst in de oranjerie, onder aanvoering 
van Bas Westerweel naar de verderop gelegen griend. Na enig ceremonieel vertoon en een uitleg 
wat te doen en niet te doen, gingen de 68 opgekomen enthousiastelingen tussen 7 en 79 jaar 
verwoed aan de slag. Buiten een koffiebreak rond 11 uur in het veld en een lunch in het koetshuis 
tussen half 1en half 2, werd er alleen of in groepjes verwoed doorgezaagd. Over de ril kon je 
halverwege de dag niet meer heenkijken, echter de vlakte met wilgenstompen die een nieuwe 
kans krijgen, groeide gestaag. Voordat het gespetter uit de lucht de vergaarde werkvreugde kon 
gaan wegspoelen, werd tegen 3 uur het koetshuis opgezocht voor vochtige versterkertjes en de 
ontvangst van een uilenveldfles. Omdat de griend nog niet geheel kaal was, toog het B-team 
versterkt met 15 jeugdigen (Reviusstagiaires en volleybalteam van oud VNMWvoorzitter) in de 
kerstvakantie nog een keer het struweel in, waarbij over de volle linie de watergang werd bereikt. 
Ter afsluiting werden de verkleumde knuisten gewarmd aan versgebakken oliebollen, die door de 
jonkheer waren aangesleept. 

• Overlangbroekse Klompenpad 
In 2008 is 14 keer het pad nagelopen op zwerfvuil en op controle van de markeringen. Door 
reconstructie van het park Broekhuizen moesten hier, om de wandelaars niet te laten verdwalen, 
enkele palen met bordjes bijgeplaatst worden. De grootste klus, het maaiwerk, werd in augustus 
geklaard. Gebruik werd gemaakt van de van Gemeentewerken Wijk bij Duurstede verkregen 
bosmaaier en de van de Werkgroep 
Heemtuin overgenomen  maaier Harry en 
bosmaaier Mietsie. Omdat de 
geraadpleegde deskundigen geen 
uniform standpunt over het te volgen 
beheer van het klompenpad op de 
Broekhuizerstraat afgaven, hebben we 
zomer 2008 ons eigen plan getrokken. 
We vinden dat hier alle laaneiken moeten 
blijven staan en hebben dan ook een 
aanvang gemaakt met het verwijderen 
van de knellende steunpalen/banden en 
toepassen vormsnoei van de 
verwaarloosde eiken. Ook zijn we 
begonnen met hun stammen en kruinen 
vrij te maken van overwoekerend 
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struweel van met name sleedoorn. In een aantal proefvakken hebben we de te ver doorgeschoten 
bramen, slee- en vuurdoorn teruggenomen. Op 3 plekken waar we een doorkijkje naar de 
weilanden willen houden, is het struikgewas geheel verwijderd. Daar waar we verjonging van de 
sleedoorn t.b.v. de sleedoornpage willen bereiken, is deze teruggesnoeid op kniehoogte. 
Tijdens controle en werkzaamheden valt te constateren dat het pad steeds frequenter door 
wandelaars wordt belopen. 

• Poelen 
In 2008 hebben we zelfstandig 11 poelen geïnventariseerd en bij het bekijken van 6 poelen in 
Leersum geassisteerd, waarmee het totaal op 17 poelen uitkwam. In Leersum haalden we naast 
bruine salamanders dit keer ook enkele kamsalamanders tijdelijk boven water. De poelen die we 
ook vorig jaar in Bunnik onderzochten, gaven nu een ietwat tegenvallend beeld. Voor 3 poelen in 
Leersum is het advies gegeven om deze gedeeltelijk uit te baggeren en bij 2 om rondom wat 
bomen weg te halen om schaduw en bladval te verminderen.    
 

Inzet 
Inzet A en B-team bij knotten, stoven, afzetten en uitdunnen in 2008 t.o.v. 2007: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Bomen : 

 A-team :      
2008 voorjaar 5 116 23 484 126 
2008 najaar 4 144 36 600 457 
2008 Totaal 9 260 30 1076 583 
2007 Totaal 8 227 28 908 226 
 B-team :      
2008 voorjaar 8 69 9 307 104 
2008 najaar 8 103 13 444 551 
2008 Totaal 16 172 11 751 655 
2007 Totaal 13 78 6 328 80 
 A+Bteam :      
2008 totaal 25 432  1827 1238 
2007 totaal 21 305  1236 306 
 toename 4 127  591 932 
 Toename%  +19 % + 42 %  + 48 % + 305% 

 
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, deden we er in 2008 weer een flink schepje bovenop. In ander 
half keer zoveel uren pakten we 4 keer zoveel bomen en struiken aan. Dit is toe te schrijven aan 
een grotere inzet, de verbeterende vaktechnische werkwijze, minder sleepwerk en de jongere leeftijd 
van de geknipte bomen. Als waardering voor de enorme en vakkundige inzet van het B-team werd dit 
door Landschap Erfgoed Utrecht beloond met 15 schitterende bodywarmers met LEU-opdruk (we 
maken nu gevraagd en ongevraagd reclame voor ze). 

 
Inzet B-team bij beheer Overlangbroekse Klompenpad in 2008 in vergelijking met 2007: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Zwerfvuil : 

2008 Hele jaar 21 46 2 132 0,36 kg. 
2007 Hele jaar 15 30 2 105 30,4 kg. 
 Toename : 6 (40%) 16 (53%)  27 (26%)  

       
Inzet B-team bij inventarisatie poelen in 2008 in vergelijking met 2007: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
poelen : 

2008 Jun-aug 6 15 3 62,5 17 
2007 Mei-aug 4 22 5 77 9 
 Toename : 2 (50%)     -7(38%) -2(40%) -14,5(19%) 

 
8(89%) 
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Arbo en veiligheid : 
2008 was, op wat schrammetjes, een paar natte voeten, een doorn dwars door de zool van een laars 
heen en een enkel rood aangelopen hoofd na, weer een jaar zonder letsel. Noodzaak blijft de 
veiligheidsvoorschriften stipt toe te passen en niet de arbo-zaken te laten versloffen. 

 
Budget 
Door de verhoogde en bredere inzet moest het gereedschap sneller vervangen en uitgebreid worden. 
Ter mede dekking van de hogere uitgaven hadden we onze hoop op KLE-subsidies gevestigd. Echter 
dat bleek vissen in een opgedroogde vijver. Door donaties van enkele klanten, het rechtstreeks 
kunnen declareren van de kosten t.b.v. het Overlangbroekse Klompenpad bij de aangesloten 
gemeenten (van Wijk bij Duurstede ontvingen we genereus een nagenoeg nieuwe bosmaaier), en de 
catering voor de Natuurwerkdag voor rekening van Landschap Erfgoed Utrecht hebben we dit jaar het 
voor ons begrote bedrag niet overschreden.  
 
Contacten : 
Met de vrijwilligerscoördinator Jaap Zaagman van Landschap Erfgoed Utrecht was er intensief contact 
over de invulling van de Natuurwerkdag. Ook werden via deze dienst de KLEsubsidie-aanvraag en 
deelname aan de motorzaagcursus geregeld. Op 6 juni deden we met een delegatie mee met de 
LEUvrijwilligersdag, waarbij wij na een fikse fietstocht en wandeling koelte vonden in het fort in Tull en 
’t Waal en bij 1 (eh 2, 3 ?) biertjes. Met Evelien Kenbeek (LEU) werden lopende zaken m.b.t  
Overlangbroekse Klompenpad kortgesloten. 
De bijeenkomsten van de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap zijn door de coördinator bezocht. Met 
Eline van de Veen (SKR) is afgestemd over monitoren poelen, beheer van lanen en functionele 
agrobiodiversiteit in de fruitteelt. 6 vrijwillig(st)ers namen op 30 mei in Cothen deel aan de oriën-
tatiebijeenkomst voor het tellen van nuttige insecten in en rond landschappelijke beplanting. Met 
Staatsbosbeheer werd  het beheer Dwarsdijker bosje en bos langs Broekhuizerstraatweg afgestemd. 
 
Opleidingen : 
Een net aangeworven lid heeft met succes  het certificaat voor semi-professional motorzager gehaald, 
terwijl 1 vrijwillig)st)ers deelgenomen heeft aan de cursus landschapsbeheer. 
 
Info en Publiciteit : 
Doordat we mans en bijna vrouws genoeg zijn, zochten we voor de aankondiging van de knotdagen 
niet de publiciteit. Rond de Natuurwerkdag  hebben we wel in Algemeen Dagblad, Zicht op de 
Heuvelrug, Wijkse Courant en het Groentje gestaan. Op 14 juni is deelgenomen aan de presentatie 
“Nu en later”, waarbij onze knotkar een goede schuilplaats tegen de overvloedige regen bleek. 
Desondanks/daardoor wierven we 2 blijvende vrijwilligers. Voor de website voor de LEU-vrijwilligers is 
een interview van de ons alom bekende uilenfanaat en knotgenoot aangedragen. 
 
Op 1 april 2008 hielden we met 30 vrijwillig(st)ers onze geanimeerde afsluiting  op z’n Italiaans. De 
huisvlijt van Ton van der Made (de trofee voor de knotter van het seizoen 2007/08, dus nu 
knotterechtpaar) ging met algehele instemming naar Nora en Gerrit van der Sluijs. Ze draaien vanaf 
oktober 2005 mee, eerst alleen bij A-team, nu ook beiden verwoed bij het B-team. Ze zoeken niet altijd 
dezelfde boom op. Gerrit test zo nu en dan de helm tegen vallende takken en buitelingen. 

 
Blik vooruit 
- Natuurbeheer vraagt om lange adem, zodat het noodzaak is om jeugd middels maatschappelijke 

stages en lesprogramma´s voor de Werkgroep Landschapsbeheer te winnen.                           
- Tegenwoordig wordt weer veel snoei- en hakhout in het veld verbrand of rot weg. Voor het milieu 

zou het gunstig zijn als in onze regio een biocentrale komt waar al dit hout in nuttige energie 
wordt omgezet. Beheer van essenhakhout zou daardoor weer breder opgepakt kunnen worden. 
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4. Werkgroep Flora --- door Candida van Wirdum 
 
Aktiviteiten 
In 2008 heeft de werkgroep 7 inventarisatierondes 
gelopen: 

• Heemtuin Wijk bij Duurstede en kasteelbos ( 
maart ) 

• Overlangbroeksepad gedeeltelijk ( april ) 
• Moersbergse waard  ( mei ) 
• Vikinghofterrein ( mei en juli ) 
• Waarden van Gravenbol – rond de 

recreatieplas ( juni ) 
• Steenwaard ( juni ) 

Daarnaast hebben we een soortentelling verricht voor 
drie eigenaren van graslandpercelen waarvoor een 
subsidieregeling  in het kader van agrarisch 
natuurbeheer geldt: 

• Dhr. Verbeek – Driebergen 
• Fam. Hietink – Langbroek 
• Fam. Van Leeuwen - Langbroek 

 
Deelnemers 
Vanuit de deelnemers aan de natuurgidsencursus was veel belangstelling voor het inventarisatiewerk 
en dat leverde een welkome uitbreiding  en enthousiasmering van het vaste groepje op.  Een aantal 
van de inmiddels gediplomeerde natuurgidsen heeft aangegeven ook het komend jaar af en toe mee 
te blijven doen en daar zijn we heel blij mee. 
 
Bevindingen 
Heemtuin / Kasteelpark 
Vroeg in het jaar is het aantal bloeiende planten nog goed te overzien en zijn het vooral de 
strinzenplanten die aandacht trekken: bosanemoon, gele anemoon,   maarts viooltje, 
voorjaarshelmbloem, holwortel, scilla e.a. De sleedoorn staat volop in bloei en in het moeras beginnen 
de dotterbloemen. 
 
Klompenpad 
We beperken ons tot de zuidwesthoek van het essenhakhout, omdat het hout het jaar ervoor geheel 
afgezet is. Door de zee van licht die ineens binnenvalt schiet dan direct een bloemenweelde de grond 
uit , die later als de essen uitgroeien geleidelijk aan weer zal verdwijnen.  Het zijn niet heel bijzondere 
soorten die je hier vindt, maar wel planten die eigenlijk  iedereen zou moeten kennen: hondsdraf, 
valeriaan, boterbloem, nagelkruid, bosaardbei, harig wilgenroosje , om maar wat te noemen. 
 
Moersbergse waard en Waarden van Gravenbol  
Terreinen waar we met enige regelmaat  inventariseren.  We vinden er geen grote veranderingen in 
de begroeiïng.  
 
Steenwaard 
De Steenwaard biedt nog weer wat meer variatie aan milieus dan de hierboven genoemde 
uiterwaarden. Er is een grote open plas en een paar kleinere poelen en slenken die bij normale 
waterstanden van de rivier geïsoleerd zijn. Langs de rivier vind je een oeverwalvegetatie met soorten 
als echte kruisdistel, kattendoorn, gele morgenster. Leuk was de vondst van sikkelklaver . Een paar 
kleine poelen staan vol met watergentiaan, en langs de kant zwanenbloemen.  
 
Vikinghofterrein 
Het uitgraven van nog een tweede plas op het Vikinghofterrein heeft ook weer een brede kale 
oeverstrook met zich meegebracht: het is boeiend te zien hoe snel zich daar allerlei pionierplanten 
vestigen: duivenkervel,  rood guichelheil, akkerleeuwenbek, blaartrekkende boterbloem, 
egelboterbloem, zwaluwtong, echte kamille, klein hoefblad etc. We vonden er al ruim 60 verschillende 
soorten. Bijzondere vondst: kleine wolfsmelk – een rode lijst soort! 
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5. Werkgroep Projecten --- door Sonja Fris 
 

Twee veranderingen in 2008: de naamswijziging van beleid in projecten en het ontstaan van een 

heuse werkgroep. De meeste activiteiten zijn gericht op projecten: meedenken in werkgroepen, 

reageren op voorstellen, meedoen aan vleermuizeninventarisatie etc. Beleid van overheden is daar 

een onderdeel van. Deze werkgroep bepaalt niet het beleid voor de VNMW, dat doet het bestuur. 

Vele jaren was er geen vaste werkgroep naast mijn rol als coördinator. Afhankelijk van het onderwerp 

– ofwel project – dachten er een aantal mensen mee, vooral vanuit 

het bestuur. Maar in de loop van 2008 is een werkgroep gevormd: 

Peter van der Eerden, Ton Janssen, Paul Jacobs en Sonja Fris 

(coördinator gebleven). De samenwerking met de Natuur en 

Milieufederatie Utrecht, het Utrechts Landschap, de Stuurgroep 

Kromme Rijnlandschap, de Zoogdiervereniging, Staatsbosbeheer 

e.a. is gebleven. 

(foto: in Patagonie voor een ijsbergje). 

 

Een lange lijst van activiteiten in 2008: 

 

Informatiepaneel 

Bedenken en maken van een nieuw informatiepaneel voor de 

werkgroep projecten dat op markten, eigen ruimte etc. geplaatst 

kan worden. Een greep uit een aantal projecten illustreert onze 

activiteiten: vleermuisonderzoek, herplant bomen Ameronger-

wetering, realisatie wandelommetjes. 

 

Reactie op de gemeentelijk visie Rivierfront Wijk bij Duurstede 

De gemeente heeft een visie voor alle uiterwaarden opgesteld. We hebben onze bedenkingen in de 

concept fase van de visie naar de gemeente gestuurd. Dit heeft niet geleid tot bijstelling van deze 

visie. Samengevat zijn onze bezwaren: 

De Visie conflicteert met beleid en wetgeving t.a.v natuur 

De visie Het Rivierfront Wijk bij Duurstede gaat vooral over de ambities van de gemeente voor 

toerisme en recreatie in de uiterwaarden en het honoreren van de belangen van 

recreatieondernemers. In deze visie is recreatie en toerisme hoofdzaak en natuur bijzaak. 

Dit doet geen recht aan het gegeven dat alle uiterwaarden behoren tot de nationale ecologische 

hoofdstructuur (EHS) en de Lunenburgerwaard en Waarden van Gravenbol op Europees en nationaal 

niveau beschermd zijn als Vogelrichtlijngebied (Natura 2000). 

De Visie biedt mogelijkheden voor van recreatie ten koste van natuur en landschap 

De visie streeft naar het concentreren van recreatie bij de stad, ondermeer door een nieuwe 

jachthaven met ondersteunende bebouwing en een rivierpark. Tegelijk biedt de visie ook ruimte voor 

‘tijdelijke’ uitbreiding van de jachthaven Lunenburg middenin de EHS en Vogelrichtlijngebied. 

 

Reactie op de uitbreiding van de jachthaven Lunenburg 

De jachthaven heeft een vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet (NB-wet) 

aangevraagd bij de provincie. Kort daarna is ook een bouwvergunning en bestemmingsplanwijziging 
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bij de gemeente ingediend om uitbreiding mogelijk te maken. Wij hebben schriftelijk aangegeven 

welke aanvullingen op het natuuronderzoek nodig zijn om te bepalen of een vergunning in het kader 

van de NB-wet gegeven kan worden. Bij de reactie op gemeentelijk procedure staan in onze reactie 

centraal: -1- het wel/niet verkrijgen van de NB-wet vergunning (tast de uitbreiding natuur aan?), en  

-2- een integrale afweging of dit past in het beleid om natuur in de uiterwaarden te ontwikkelen. 

 

Nieuwe Stuurgroep Kromme Rijn 

Deze regio kent een nieuwe groep bestuurders die plannen en beleid (laten) maken voor het hele 

Kromme Rijngebied. De Utrechtse Milieufederatie (NMU) organiseerde een bijeenkomst voor 

vrijwilligers (Paul, Peter). We kunnen/en zullen in 2009 – net als voorgaande jaren - concrete 

projecten aandragen voor de besteding van de beschikbare fondsen.  

 

Werkgroep van de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap 

Deze werkgroep bestaat al jaren rondom de landschapscoordinator in onze regio. Samen met onze 

werkgroep landschapsbeheer nemen we deel aan de werkgroep van de Stuurgroep Kromme 

Rijnlandschap (Sonja, Paul). Hierin worden allerlei beleidszaken en uitvoeringszaken rond het 

landschapsbeheer in onze regio besproken. 
 
Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) KrommeRijn 
In opdracht van de nieuwe Stuurgroep Kromme Rijn wordt door een adviesbureau een LOP opgesteld 

in overleg met een projectgroep en klankbordgroep. Wij zitten in de klankbordgroep (Sonja), meestal 

gaan Paul en Peter erheen. Bij ieder deel-concept van dit omvangrijke plan leveren wij commentaar 

en suggesties. Het is een bijzonder groot gebied van De Bilt t/m Wijk bij Duurstede. Essentieel is 

daarom een uitvoeringsprogramma per deelgebied. Dit plan zou onze lang gekoesterde wens waar 

moeten maken voor meer bestuurlijke en ambtelijke aandacht en meer investeringen in het landschap 

rond Wijk bij Duurstede.Vervolg in 2009. 

 

Landschappelijke inpassing van bestaande en nieuwe huizen, schuren etc.  

Bij de bouwvergunning van een nieuw huis op Landscheidingsweg hebben we bezwaar gemaakt en 

dat ook met de gemeente besproken (Ton, Peter, Sonja) over landschappelijk ontsierende effecten. 

Wij vragen de gemeente bij bestemmingsplanwijziging en bouwvergunningen de eigenaar te 

adviseren om een landschapsplan te laten opstellen en dit met streekeigen beplantingen (dus geen 

coniferen en laurierstruiken) in te vullen. 

Ook vragen we extra aandacht voor de 

hoogteligging om te voorkomen dat een 

pand hoger ligt dan de omgeving 

vanwege de kelder (een soort terpje en 

geen inpassing met beplanting zoals op 

deze foto). Het blijkt at de gemeente 

nooit aandacht vraagt voor het landschap 

en een goed beplantingsplan. 
 
Bezwaar tegen kap bomen bij toekomstige brandweerkazerne, zonder landschapsplan 

De gemeente gaat een brandweerkazerne bouwen tussen Cothen en Langbroek, daarvoor moet 

beplanting wijken. Een paar bomen kappen in soms nodig, maar er is een landschapsplan rondom de 

nieuwe kazerne nodig. We hebben dit schriftelijk aangegeven en met de gemeente besproken (Sonja, 
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Ton). Het gaat ons niet alleen om de wettelijk beschermde soorten volgens de Flora en Faunawet. 

Essentieel is de ligging van het terrein op een kruispunt van twee ecologische verbindingszones nl. de 

noord-zuid zone langs de Cothergrift en de oost-west zone tussen de bossen van de landgoederen. 

Het groenplan kan een bijdrage zijn aan die zones, ook al is het terrein beperkt van omvang. 

 

Vleermuizenonderzoek in het Langbroekergebied en kanotocht 

De VZZ voert dit onderzoek uit in opdracht van de provincie in de periode 2007 - 2010, samen met 

ons en andere vrijwilligers. Dit onderzoek is door de provincie en Gebiedscommissie 

Langbroekerwetering gehonoreerd naar aanleiding ons project idee. 2008 was het 2de 

onderzoeksjaar. In Wijk bij Duurstede hebben we extra aandacht aan het onderzoek en de 

vleermuizen besteed door een avond-kanotocht over de Kromme Rijn te organiseren (Sonja, Paul). De 

tocht was gericht op het spotten van uilen en vleermuizen. Zo’n 24 deelnemers, waaronder 5 nieuwe 

leden voor de VNMW, hebben genoten van de tocht. 

 

Natuurontwikkeling Kromme Rijnoevers de gemeente 

Het gemeentelijk project loopt al jaren, waarbij Sonja en later ook Ton actief deelgenomen en 

meegedacht hebben in de werkgroep. In 2008 zijn door een adviesbureau de concrete plannen 

gemaakt voor de herinrichting van 4 gemeentelijke percelen langs de Kromme Rijn. Nu hopen we dat 

dit in 2009 ook echt aangelegd wordt. 
 
Waterplan Wijk bij Duurstede 

Insteek bij de deelname (Sonja) in een gemeentelijke werkgroep bij dit project richt onze inzet zich 

vooral op meer ecologische aspecten, meer watergebonden natuur en een beteren samenhang 

tussen natuur in het stedelijk en buitengebied. Deze punten verbeteren de leefbaarheid en 

duurzaamheid van onze woonomgeving. 

 

Bomenbeleidsplan 

De gemeente gaf aan dat wij niet in de klankbordgroep gewenst zijn. Toch hebben we rechtstreeks 

opmerkingen en suggesties kunnen meegeven over dit beleidsplan. Een belangrijk punt voor de 

toekomst is het opstellen van een lijst van waardevolle bomen die gemeentelijk beschermd worden. 

 

Spuitzones tussen boomgaarden en woningen 

Raadsleden zeggen in de raad en publiceren in de krant  dat er geen regels en wetten over spuitvrije 

zones bij fruitteelt/woningbouw zijn. Wij (Sonja) hebben hen 

erop gewezen dat dat wel zo is. Het ministerie van VROM geeft 

richtlijnen over afstanden tussen woningbouw en fruitteelt. Tot 

op heden negeert Wijk bij Duurstede dit. 

Citaat: (Infomil van VROM): “Vanuit het oogpunt van goede 

ruimtelijke ordening, is een ruimtelijke scheiding ten opzichte 

van gevoelige bestemmingen als woningbouw nodig. Uit de 

uitspraak van de raad van state (200401868/1) valt af te leiden 

dat een afstand van 100 m tussen (traditionele) fruitboomgaarden en gevoelige bestemmingen 

wenselijk is. Voor individuele woningen van derden wordt over het algemeen een afstand van 50 m 

aangehouden.  

Nu maar hopen dat de gemeente eindelijk de landelijke normen gaat volgen (in 2009). 
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6. Heemtuin --- door Alfred van Kessel 
 
Werkgroep heemtuin? Bestaat die dan nog? In het jaarverslag van 2007 was te lezen dat de groep 
vrijwilligers ‘het schoffeltje erbij neer legt’. Toch konden ze het niet over hun hart verkrijgen om de 
heemtuin definitief los te laten. En zo zijn Candida van Wirdum, Anne van de Velden, Petra Eckhardt, 
Henk de Wit en Alfred van Kessel in 2008 toch weer in de heemtuin aan het werk geweest. 
 
De werkgroep heeft met de vertegenwoordigers van de gemeente afgestemd dat de zware klussen 
niet meer door de werkgroep worden uitgevoerd. Dit werk wordt nu door de gemeente uitbesteed aan 
aannemers of enkele klussen worden uitgevoerd door de medewerkers van de gemeente. Zo hoeft de 
werkgroep zich niet meer druk te maken over het maaiwerk (2 x per jaar) en het snoeien van het 
bosplantsoen. Nu het meeste zware werk uit handen is gegeven is het voor de leden van de 
werkgroep weer aantrekkelijk om toch betrokken te blijven bij het beheer van de heemtuin. We 
concentreren ons vooral op de kruidentuin en het onderhoud van de paden. Hier en daar moet er toch 
nog wat kleinschalig snoei- of maaiwerk worden gedaan, maar dat is nu te overzien. We hebben 
ongeveer 15 keer op woensdagochtend gewerkt; onkruid wieden, buxushaagjes snoeien, paadjes 
onkruidvrij maken in de kruidentuin; de schelpenpaadjes van kruiden ontdoen en in de winterperiode 
de wilgen kortwieken. Al met al een aantal ontspannen klusjes. 

 
We dromen echter nog 
steeds van een 
heemtuin waarin het op 
gezette tijden een 
gezellige drukte is van 
kinderen met of zonder 
ouders, die met plezier 
ontdekken hoe mooi de 
natuur in elkaar zit. Ze 
vinden in de heemtuin 
allerlei interessante 
planten en kleine 
beestjes. Natuurlijk 
geholpen door de 
actieve vrijwilligers van 
de VNMW die daarvoor 
ondersteunend 
materiaal hebben 
ontwikkeld of hebben 
gekregen vanuit de 
IVN of NME-centra. Zo 
zitten een paar 
kinderen bij de vijver te 

vissen naar allerlei waterbeestjes; ongelooflijk wat er allemaal in zo’n plasje voorkomt. Enthousiast 
laten ze het aan hun ouders of leraar zien. En na zo’n bezoekje komen ze nog graag een keertje terug 
met hun vriendje of vriendinnetje. 
Ja, zo zitten we soms te dromen tijdens het nuttigen van een kopje koffie in de heemtuin op één van 
de werkochtenden op de woensdag. Om deze droom waar te maken hebben we hooguit enkele 
enthousiaste mensen nodig die regelmatig iets willen organiseren, bijvoorbeeld één keer in de maand 
(om mee te beginnen). Voel je je geroepen om onze droom waar te maken, meldt je dan aan. In het 
jaarverslag van 2009 hopen we verslag te doen van nieuwe ontwikkelingen. 
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7. Natuurgidsencursus --- door Candida van Wirdum 
 

De natuurgidsencursus, opgezet in samenwerking met IVN afd. Nieuwegein en omstreken en gestart 
in maart 2007, is op 8 november afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking. Het waren twee 
drukke jaren met een intensief cursusprogramma (20 excursies, 35 cursusavonden, 2 weekenden en 
de nodige voorbereidingen), maar met een bijzonder enthousiaste groep mensen was het een 
dankbare inspanning die we niet graag hadden willen missen. En niet alleen de cursisten, maar ook 
het begeleidend team heeft er veel van opgestoken. Van de deelnemers uit Wijk bij Duurstede 
behaalden 4 mensen met vlag en wimpel het diploma. Helaas waren er vrij veel afvallers halverwege 
de cursus. In sommige gevallen waren onvoorziene omstandigheden hiervan de oorzaak, maar voor 
een deel hadden we bij de selectie vooraf  beter moeten inschatten hoe de kansen lagen en 
waarschijnlijk strenger moeten zijn. Dit is dan een les voor de volgende keer. Want voor herhaling 
vatbaar is de cursus zeker! 
 
Onze kersverse IVN-natuurgidsen: 

• Mies Frintrop-Kouwenhoven 
• Barry Blommestein 
• Caroline Roosegaarde Bisschop 
• Claudia Vissers 

 
 

 
 
 
Het bestuur heeft een eerste gesprek met de gediplomeerden gevoerd over de mogelijkheden om hen 
collectief en individueel nader bij de activiteiten van de vereniging te betrekken. 
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Colofon 
 

Voorzitter 

Mary Ann Arentz 
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arentzb@hotmail.com 
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P.C.vanderEerden@uva.nl 
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Pieter vd Molen 
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pietervdmolen@yahoo.co.uk 
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Candida van Wirdum 

576464 
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Landschapsbeheer 
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571720 

paulliesel@hotmail.com 

 

Vogels 

Ton Jansen 

575496 

ton.janssenwbd@casema.nl 
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Alfred van Kessel 

576730 
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Sonja Fris 

576470 
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voor alle activiteiten zie de website:  wwwwww..vvnnmmww..nnll 
 

 


