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Voorwoord 

 

Beste VNMW-(st)er, 

 
Ter introduktie op het jaarverslag 2009 willen wij enkele algemene zaken aan de orde stellen. 
Het ledenaantal van onze vereniging heeft een kleine daling ondergaan: het schommelt thans rond de 
140. In het verslagjaar zijn de eerste initiatieven besproken om daarin verbetering te brengen. Het 
bestuur is aan de slag gegaan met een folder voor ledenwerving die hopelijk in 2010 tot stand zal 
komen en vrucht zal afwerpen. 
 
De integratie van de vereniging in het IVN heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk 
gedacht. Dit kwam vooral omdat zich een aantal statutaire complicaties voordeed. Het bleek dat het 
niet eenvoudig was om onze bestaande lidmaatschapsstruktuur op te nemen in het IVN-model. 
Sommige van onze leden wilden immers wel lid blijven van het VNMW maar geen lid worden van het 
IVN. Wij denken hiervoor een oplossing te hebben gevonden die nu aan de notaris wordt voorgelegd 
en in 2010 aan de algemene ledenvergadering.  
Problematisch bleek ook de registratie van onze leden in het IVN-bestand. Daardoor ontvingen ziij in 
meerderheid nog niet het IVN-blad. Deze zaak heeft onze zorg gehad gedurende het verslagjaar en 
zal hopelijk eveneens binnenkort zijn opgelost. 
 
Talrijke activiteiten zijn ook dit jaar weer door de vereniging georganiseerd. Meer daarover, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de natuurwerkdag en vogelexcursies, kunt u lezen in de hierna 
volgende hoofdstukken van de verschillende werkgroepen. Als vereniging waren we onder meer 
aanwezig bij de Dag van Nu en Later  en, samen met leerlingen van de Toermalijn en de 
Carolusschool, bij de boomplantdag in Cothen. Verder hebben wij natuurlijk ook weer onze jaarlijkse 
wandeling in december gehad, waarvoor circa 20 belangstellenden zich hadden aangemeld. Paul 
Jacobs en Ton Janssen hebben bovendien stages begeleid van een flinke groep scholieren van het 
Revius onder de titel “Nieuwe Jeugd van Tegenwoordig”. Een glorieus moment was dan ook de 
ontvangst van de gemeentelijke vrijwilligersprijs die dit jaar onze vereniging ten deel viel. Ook van 
particuliere zijde heeft het bestuur diverse blijken van waardering ontvangen. 

 
Wat betreft de personele samenstelling van het 
bestuur: de reeds aangekondigde intrede van 
Veronique Regout als penningmeester heeft 
haar beslag gekregen in de loop van het jaar. 
En Mary-Ann Arentz en Peter van der Eerden 
hebben met toestemming van de algemene 
vergadering hun taken geruild. 
 
Bestuursleden hebben tenslotte geregeld 
contacten onderhouden met locale en regionale 
overheden en instellingen die actief zijn op het 
terrein van natuur en milieu: 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 in het verslag van de werkgroep Projecten, 
verderop in dit document. 
 
In 2010 hopen wij in elk geval de formaliteiten m.b.t. het IVN eindelijk af te sluiten. Voorts hopen wij 
het draagvlak onder de Wijkse bevolking te verstevigen, zowel door meer leden te werven als door 
onze concrete werkzaamheden ten behoeven van landschap, milieu en natuur. 
Als u op de hoogte wilt blijven van al deze ontwikkelingen, vergeet dan niet regelmatig op onze 
website te kijken: www.vnmw.nl! 
 

Namens het bestuur 

 

Peter van der Eerden – voorzitter Mary-Ann Arentz – secretaris 
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Financieel jaarverslag inclusief begroting --- door Veronique Regout 
 

Resultatenrekening 2009 Kosten Baten 
1. Abonnementen 41.00  

2. Activiteiten 936.65 917.98 

3. Aflossing voorschotten via tussenrekening 194.80  

4. Algemene kosten 422.96 1.50 

5. Bestuur 76.14  

6. Contributies  1934.00 

7. Donaties  670.00 

8. Drukwerk en kantoorbenodigdheden 273.28  

9. Financiele administratie 90.75  

10. Gemeentelijke subsidie  3960.00 

11. Heemtuin 330.49  

12. Huur/onderverhuur verenigingsruimte DNS 2166.00 779.02 

13. Landschapsbeheer 2023.93  

14. Opbrengst verkoop ooievaars via bank  194.80 

15. Projecten 32.32  

16. Subsidies derden  2935.15 

17. Van kas naar bank (via beide rekeningen) 200.00 200.00 

18. Verzekeringen 441.62  

19. Vogelwerkgroep 407.13  

20. Vrijwilligersprijs 2009  750.00 

21. Website 94.01  

 Totaal 7731.08 12342.45 

 Positief 2009 4611.37  

  12342.45 12342.45 

 
Toelichting: 

1. Lidmaatschap Stichting Faunabescherming en De Vlinderstichting.  
2. De catering van de natuurwerkdag 2009 is volledig betaald door Jhr Mr WH de Beaufort te 

Driebergen. 
3. Van het voorschot van 417,00 euro voor het project ooievaar in 2008 is dit jaar 194,80 

teruggestort. Er rest nog een bedrag 222,20 euro. 
4. Het betreft Kamer van Koophandel, kosten ledenvergadering en schoonmaakkosten van De 

Nieuwe Schakel. 
5. o.a. Cadeau afscheid P. van der Molen. 
6. In november is een herinnering gestuurd naar leden die op dat moment hun contributie nog 

niet hebben voldaan. Een aantal van hen heeft in november en december gehoor gegeven 
aan deze herinnering. 
Aan het eind van het jaar heeft nog niet iedereen zijn/haar contributie overgemaakt. In 2010 
zal nogmaals een herinnering aan hen gestuurd worden. Velen hebben hun “oude” 
lidmaatschap omgezet naar een IVN-lidmaatschap. Vanaf 1 januari 2010 geldt voor nieuwe 
leden het IVN-lidmaatschap en bedraagt 16,50 euro. De vereniging draagt 8,65 euro af aan 
het IVN. Zijn er meer leden op een adres woonachtig dan wordt een persoon huisgenootlid. 
Deze afdracht bedraagt 1,25 euro. 
Door miscommunicatie heeft er dit jaar geen afdracht aan het IVN plaats gevonden. Hierdoor 
hebben IVN-leden geen tijdschrift ontvangen, wat het bestuur heel vervelend heeft gevonden. 

7. Enkele particulieren hebben voor het werk dat door landschapsbeheer bij hen is verricht een 
donatie geschonken. 
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8. Drukkosten en enveloppen. 
9. Bankkosten. 
10. De gemeentelijke subsidie voor 2009 bedraagt 4400,00 euro. Dit jaar is 10% ingehouden. In 

2010 zal het ingehouden bedrag na goedkeuring van het jaarverslag 2009 uitbetaald worden. 
11. Aanschaf van plantjes en zaden. Een kleine groep is dit jaar opnieuw enthouisast in de 

heemtuin aan het werk gegaan. Dit wordt door anderen gewaardeerd.  
12. Huur verenigingsruimte van De Nieuwe Schakel. Door onderverhuur aan andere verenigingen 

komt er elk kwartaal geld in de verenigingskas. 
13. Gereedschap en declaraties landschapsbeheer. Dit jaar heeft JF van der Vate  

gereedschapskisten gemaakt. 
Voor eventuele calamiteiten is een nieuwe EHBO-tas aangeschaft. 

14. Zie punt 3. 
15. o.a. Aanschaf van postzegels. 
16. Dank zij grote inspanning van Paul Jacobs en Johan van der Vate is subsidie verleend door St 

Landschap Erfgoed Utrecht. 
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met terugwerkende kracht (2007/2008) bijgedragen 
in de kosten van het onderhoud van het klompenpad (Leersum-Wijk bij Duurstede). 
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een bosmaaier geschonken. 

17. P. van der Molen (vorige penningmeester) heeft uit de kas 200,00 euro op onze bankrekening 
gestort. In 2008 had hij dit bedrag opgenomen. 

18. Het betreft brand-, aansprakelijkheids-, collectieve ongevallen- en instrumentenverzekering. 
Ook de aanhangwagen van landschapsbeheer is verzekerd. 

19. Ton Janssen heeft zorg gedragen voor het plaatsen van uilennesten bij diverse particulieren in 
het buitengebied. Verder is Ton aan de slag gegaan om  een ooievaarsleskist samen te 
stellen. Deze kosten kunnen bij de gemeente gedeclareerd worden. Het betreft een 
budgetvereenkomst (2009-2010) tussen de gemeente en onze vereniging. 

20. Dit jaar is onze vereniging samen met veel andere verenigingen in Wijk bij Duurstede 
genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2009. Tot onze grote verrassing zijn wij op een gedeelde 
eerste plaats gekomen en heeft de vereniging 750,00 euro in ontvangst mogen nemen. 

21. Jaarlijks terugkomende kosten (webhosting). 
 

 
Balans en vermogen 31-12-2009   

    

 Debet  Credit 
    

Kas 0.94 Vermogen 01-01-2009 4741.32 

Bank 9129.55 Winst 2009 4611.37 

Voorschot 222.20   

Totaal 9352.69  9352.69 

 
 
Kas 2009  debet credit 
    

1/1/09 in kas 206.71  

16/2/09 uit kas naar bank (P. vd Molen)  200.00 

27/5/09 contributie G. van den Burgt 15.00  

9/7/09 retour statiegeld 1.50  

13/7/09 restant contr. G. van den Burgt 1.50  

13/11/09 Hema 10 theeglazen  4.25 

24/12/09 Gall & Gall  14.98 

31/12/09 decl J Reitsma  4.54 

  224.71 223.77 

31/12/09 in kas 0.94  
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Begroting 2010 kosten baten 

   

Abonnementen 100  

Activiteiten 300  

Algemene kosten 500  

Bestuurs- en organisatiekosten 1 400  

Contributies   2200 

Donaties  200 

Drukwerk en kantoorbenodigdheden 300  

Financiele administratie 100  

Gemeentelijke subsidie  4400 

Heemtuin 400  

Huur/verhuur verenigingsruimte DNS 2200 600 

IVN lidmaatschap 700  

Landschapsbeheer 3500  

Projecten 100  

Subsidies 2  2500 

Verzekeringen 500  

Vogelwerkgroep 300  

Website 100  

Jubileumactiviteiten 3 3000  

   

Totaal 12500 9900 

Verlies -2600  

 

1 Het ledenaantal blijft nagenoeg gelijk. Het bestuur wil dat meer 
inwoners van Wijk bij Duurstede zich betrokken voelen bij onze 
vereniging en zich aanmelden na een ledenwerfactie. 

 
2 In 2010 hoopt de vereniging net als in 2009 in aanmerking te 
komen voor susidie. 

 
3 In verband met ons 20 jarig bestaan in 2010 wordt geld 
gerserveerd om een activiteit voor de vereniging te organiseren. 
Verder wil het bestuur " iets" voor Wijk bij Duurstede doen. Daarom 
is er een kostenpost jubileumactiviteiten op de begroting 
toegevoegd. 
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Werkgroep vogels --- door Ton Janssen 

 
EXCURSIES 
Er zijn dit jaar 8 excursies naar verschillende vogelgebieden geweest. In het voorjaar gingen de 
excursies naar Gravenbol,de polder Arkemheen en het Nijkerkernauw, de Amerongse Bovenpolder en 
de Plantage Willem III. De laatste samen met de werkgroep Flora. Met name de verder weg gelegen 
polder Arkemheen viel zeer in de smaak door de grote aantallen Goudplevieren en Kemphanen. De 
duizenden Smienten, Pijlstaarteenden en grote aantallen Wulpen leidde ook tot veel enthousiasme en 
om vaker verderweg naar speciale gebieden op excursie te gaan. In juni is een avondexcursie naar de 
Leusderheide georganiseerd om naar de Nachtzwaluwen te luisteren. De Nachtzwaluwen zijn 
gehoord maar de excursie moest vanwege onweer worden afgebroken. Na de zomer zijn de 
Oostvaardersplassen, de Groene Jonker en Waverhoek en het Breeveen en Leersumse Veld bezocht. 
Bij de Oostvaardersplassen kregen we de Grijze Snip, een dwaalgast, te zien. Zoiets zal je niet vaak 
overkomen. Ook konden we toen heel mooi een overtrekkend Rode Wouw waarnemen. Er is dan ook 
dit jaar weer met veel plezier gevogeld. Het programma staat op de agenda van onze site. 
 

 
 
VOGELWEEKEND. 
Dit jaar zijn we naar Terschelling geweest. We verbleven daar in de stayokay. Een verblijfplaats die 
door de deelnemers zeer op prijs wordt gesteld. Een waddeneiland heeft altijd wat bijzonders en er 
zijn dan ook weer leuke waarnemingen gedaan zoals de jagende Slechtvalken op het Groene Strand, 
Noordse Sterns, Goud- en Zilverplevieren en Sneeuwgorzen. Voor de mensen die zaterdag pas 
kwamen was het een domper dat een deel van de groep door de boottijden al vroeg terugging op 
zondag.  
 
INVENTARISATIES GRAVENBOL EN VIKINGHOFTERREIN.` 
Broedvogels inventariseren is een intensieve bezigheid. Daarbij wordt elke veertien dagen het terrein 
bezocht en worden de zingende broedvogels ingetekend op kaarten van het gebied. In de periode van 
april tot en met half juni is er dan ook nauwelijks tijd voor andere excursies. 
Het aantal soorten broedvogels op de Vikinghof is stabiel . Dit jaar 16 soorten, in  2008 waren dat 14 
soorten en in 2007 15 soorten. Nieuw was dit jaar de Ooivaar. Helaas zijn de jongen door 
voedselgebrek vanwege een droge periode omgekomen. Jammergenoeg verloren we hier als 
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broedvogel de Nachtegaal. Het totaal aantal soorten vogels in dit gebiedje stijgt licht. Dit jaar werden 
47 soorten waargenomen. Nieuwe soorten als Oeverloper en Bontbekplevier zijn duidelijk het gevolg 
van de uitgevoerde natuurontwikkeling. 
Ook de Waarden van Gravenbol zijn weer geïnventariseerd. De inventarisatie hier begint meer vorm 
te krijgen. Telden we eerst de westpunt en het recreatiegebied dit jaar is ook meer aandacht besteed 
aan de zône langs de dijk. In het totale gebied telden we 37 soorten als broedvogel. Een positieve 
ontwikkeling is de toename van de Veldleeuwerik op de punt van Gravenbol waar nu een paar jaar 
een extensief agrarische beheer wordt gevoerd.  Hier broeden ook veel Graspiepers en broeden 
weidevogels als Tureluur en Scholekster. Het behoud van rust is belangrijk voor het behoud van de 
natuurwaarden op de punt van Gravebnbol. In de putjes langs de dijk broedde de Dodaars. In de 
rietzomen daar zaten meerdere paren Rietgors en Kleine Karekiet. De omvang van het gebied heeft er 
toe geleid dat de waarnemingen van niet broedende soorten niet uitputtend is maar we noteerden toch 
naast de broedvogels 34 niet broedend soorten. 
De waarnemingen zijn doorgegeven aan de terreinbeheerders en SOVON. 
Op Oostbroek is de zogenaamde waarnemersdag voor inventariseerders bezocht. 

 
Medio januari hebben we ons steentje bijgedragen 
aan de Europese waterwildtelling. De Kromme Rijn 
vanaf  Bunnik tot aan Wijk bij Duurstede en een aantal 
blokken rond Wijk bij Duurstede en Cothen werden 
geteld op het voorkomen van waterwild. De 
koudeperiode bracht hier meerdere Grote Zaagbekken 
en veel eenden op het grotere water. 
Het eerste weekend in oktober werd een telpost 
ingericht langs het trekvogelpad bij Sandenburg in het 
kader van Bird Watch, een internationaal net van 
trekvogeltelposten. 
Het slechte weer leidde er toe dat er veel minder 
vogels werden waargenomen dan voorgaande jaren. 
 

Ook werden de uiterwaarden aan beide zijden van de Rijn tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen 
met twee nachtexcursies, eind mei en eind juni  weer nagelopen op zoek naar de Kwartelkoning. Er 
zat dit jaar één paartje in de Amerongese Bovenpolder tegen vorig jaar twee paartjes. 
 
In de binnenstad werd de huiszwaluwkolonie weer geteld. We hadden dit jaar 32 bezette nesten. Dat 
waren er in 2008 en 2007 respectievelijk 36 en 32. Op zich is dit een relatief klein aantal. Het zou 
wenselijk zijn bij het haventerrein een paar natte plekken te maken waar bij de tijd van nestbouw klei 
kan worden verzameld. 
Voor het eerst is op verzoek van SOVON de oeverzwaluwkolonie in Rijswijk geteld. Er waren hier 92 
bewoonde nesten. In november is de wand weer klaar gemaakt voor het nieuwe broedseizoen.. 
 
Het ooievaarsnest op het Vikinghofterrein werd dit jaar ook bezet zodat we nu twee broedende 
ooievaarsparen hadden. Door een droogteperiode en daardoor voedselgebrek zijn de 4 jongen niet 
groot geworden. 
In het kasteelbos werden de bezette reigernesten weer geteld. Het waren er afgelopen jaar 27, een 
paar minder dan vorig jaar. 
 
Er is weer flink wat tijd in de Steenuilen gestoken. In het vroege voorjaar werden met geluid in het 
telblok Wijk bij Duurstede 41 territoria opgespoord en 7 daarbuiten. Het aantal in het telblok  is gelijk 
aan vorig jaar het aantal daarbuiten was vorig jaar 10. Wij controleren nu 38 steenuilkasten op een 
broedsel. Daarvan zijn er nu 6 in gebruik door een Steenuil. Er zijn er ook bezet door Koolmees, 
Spreeuw en Kauw. Ervaring elders leert dat het tijd kost tot een hogere steenuilbezetting te komen. In 
sommige gevallen waar een natuurlijke broedplek in de buurt is wordt die geprefereerd. Bij de bezette 
kasten zijn de jongen geringd. De in gebruik genomen kasten zijn in de herfst weer schoongemaakt. 
 
Het was een slecht kerkuilenjaar. We hadden dit jaar maar 1 bezette kast met 2 jongen in Wijk bij 
Duurstede en 2 bezette kasten met 6 jongen in de Betuwe.De sneeuw begin januari die door vorst 
bleef liggen leidde tot sterfte en een slechte conditie van de Kerkuil. Ook de lage muizenstand in de 
broedtijd had gevolgen. Sommige paren zijn gewoon niet aan het broeden begonnen. We hebben 16 
kerkuilkasten in Wijk bij Duurstede en 9 in de Betuwe, waarvan er 4 in de kerktorens binnen de 
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gemeente Buren. Deze laatste zijn overigens alle door Kauwtjes bezet. De jonge Kerkuilen zijn 
geringd. Eén ervan is als verkeersslachtoffer teruggemeld .De winter van 2008-2009 met een flink pak 
sneeuw dat lang is blijven liggen zal de kerkuilenstand ook geen goed doen. 
Voor het in 2010 te verschijnen boek over de Kerkuil in Utrecht is een artikel geschreven over de 
Kerkuil in de Bosscherwaard. 
 
ADVIES 
Een notitie is uitgebracht naar de gemeente over de het belang van de beplanting langs de 
Amerongerwetering voor vogels. 
 
EDUCATIE 
Op 4 basisscholen is er een uilenles gegeven. Verder zijn er 3 lezingen verzorgd over uilen. Met 
leerlingen van het Revius zijn in het kader van hun stage braakballen geplozen. Bij de opening van het 
streekhuis in Werkhoven en ook bij de opening van de gerestaureerde steenfabriek de 
Bosscherwaard konden kinderen braakballenpuizen 
Samen met de werkgroep Landschapbeheer is een vierdaags stageproject met een klas voor het 
Revius verzorgd. 
Regelmatig zijn ook stukjes over vogels en excursies naar de pers gestuurd. 
 
WINTERWANDELING 
Zoals gebruikelijk organiseerde de vogelwerkgroep voor alle leden van de vereniging tussen de kerst 
en oud en nieuw weer een wandeling. Deze werd dit jaar in de omgeving van Rhenen gehouden. 
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Werkgroep landschapsbeheer --- door Paul Jacobs 
 
“Werkgroep Landschapsbeheer vindt weer nieuwe (vlucht)wegen naar een mooier landschap”.  

 
Na topjaar 2008, waarin we alle oude records wegtikten, dachten we in 2009 op de automatisch piloot 
te kunnen varen. Maar door verzoeken van Landschap Erfgoed Utrecht en Universiteit 
Wageningen doemden er in 2009 naast het standaard werk weer nieuwe uitdagingen op. Ook kropen 
een aantal van ons weer in de schoolbanken en andere stonden in het Revius voor de klas. Ons 
knotwerk langs de openbare weg trok afgelopen voorjaar de aandacht van een landgoedeigenaresse, 
die met een gehavende oprijlaan in haar maag zat. De nieuwe items waren beslist geen peulenschil 
en vroegen om heel veel extra zweet, improvisatie, bijzondere vaardigheden en in het laatste geval 
om het optuigen van een speciaal gevormde M.E. (Modder-Eenheid). De brede en intensieve inzet 
van de Werkgroep Landschapsbeheer in 2009 en het resultaat dat daar uit voortvloeide, kan het beste 
samengevat worden met:  “géén hond in de pot, maar wel een kat(er) in het bakje ?”. 

 
VRIJWILLIG(ST)ERSBESTAND  
In 2009 telde de lijst aan vrijwillig(st)ers gemiddeld 50 namen. Over 45 enthousiastelingen daarvan 
valt beslist niets te mauwen, want die staken op alle aangeboden fronten opgetogen hun handen uit 
de mouwen. Iets waar eigenlijk zelden bij stil wordt gestaan en waarmee het halve werk reeds is 
gedaan, is dat alle gereedschap in goede staat verkeerd. Die doorlopende taak wordt al jaren vol 
verve door Johan van de Vate ingevuld. Met 2008, toen we gezamenlijk de 2.000 werkuren krap 
overschreden, dachten we aan de top van ons kunnen te zijn. Dit werd in 2009 echter weer overruled 
met het uitmuntende totaal van 2.269 uur. In het voorjaar werden we nog gesteund door een 
negental Revius leerlingen, die in het kader van hun maatschappelijke stage 100 uur mee gingen 
knotten en stoven. Ondanks dat we in 2009 geen oproep voor nieuwe leden plaatsten, melden 2 
mannen zich aan, echter het bleef bij voorzichtig proeven. Door slecht weer (flauwekul volgens de 
opgekomen stagiaires) ging het A-team 1 keer minder het veld in en in doorsnee met een iets kleinere 
bezetting. Wellis waar ook met een flink kleiner gemiddelde (privé-omstandigheden) echter op bijna 2 
keer zoveel dagen zorgde het B-team voor een aanzienlijke bijvangst.  
      
WERKZAAMHEDEN  
Naast de vaste prik voegden we monitoren van insecten in de fruitteelt,  het in kaart brengen van 
Kleine LandschapsElementen (KLE), doceren en ondersteuning bij de Boomplantdag aan onze 
conduitestaat toe.   
 
Knotten van wilgen en elzen: 
Door vorig jaar op Leeuwenburg in de griend ons visitekaartje achter te laten, mochten we dit jaar 
daar het knotwerk van de LEU-beheersploeg overnemen. Naast 7 vaste klanten vielen ons in 2009 
ook weer 2 nieuwe adressen met wilgen ten deel. In totaal beklommen we 10 dagen wilgen en elzen. 
 
De Natuurwerkdag 7 november 2009 
Waarom verder zoeken, als je terug kunt vallen op de locatie van vorig jaar. Dus Landgoed 
Leeuwenburg was weer het historische decor om ook gasten uit een groot deel van de provincie 
Utrecht en daarbuiten te ontvangen. Dit keer stonden er 67 middelgrote knotwilgen mooi in het gelid 
en als toetje waren er 48 elzen af te zetten.  Helaas kende het draaiboek twee handicaps. Allereerst 
bevonden de wilgen zich niet op loopafstand van de oranjerie en de weersvoorspellers hadden 
angstaanjagende weersboodschappen de ether ingestuurd. Daarom hadden we gekozen voor koffie 
vooraf en een iets latere middagpauze en zouden we met auto’s  voor de  lunch heen en weer 
pendelen. Alles liep gesmeerd tot en met de luxe beboterde broodjes. Misleid door een donkere lucht, 
sloeg een groot deel van het knotpotentieel van 59 groenfans op de terugweg verkeerd af, waardoor 
hun inzet ’s middags werd gemist en zij de badmutsen. De donderwolk trok echter geruisloos over 
maar het grijze zwerk dat daar op volgde, liet vanaf 2 uur een aanhoudend regengordijn zakken. Bij de 
hardnekkige overblijvers zakte de moed ook in de doordrenkte schoenen, zodat vroegtijdig de 
oranjerie weer werd opgezocht. Al met al toch een geslaagde dag met de mooie bijkomstigheid dat 
buiten een kleine greep uit de VNMWkas de gehele catering bekostigd werd door Leeuwenburg. Het 
B-team moest er wel nog 2 ochtenden aan te pas komen om de hele klus aan de Gooyerdijk af te 
ronden. 
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Afzetten griend : 
Dezelfde formule werd toegepast bij de nog voortslepende erfenis van Natuurwerkdag 2008. Vlak voor 
de kerst 2009 kwam de griend door moeizaam toedoen van B-team(st)ers gereed. De dartele reetjes 
die in de sneeuw voorbij stapten, waren daarbij de slagroom op taart. Om hier weer een volwaardige 
griend te krijgen, is het een noodzaak om flink in te boeten. 
 
Stoven van essen 
Het essenhakhout was ook weer de plek bij uitstek om het kersverse 2009 in luidden. Na enkele 
glaasjes Glühwein kon je het applaus van de klapperende essenstaken voor ons toomloos doorzetten 
(niet bij het achteroverslaan maar bij het afzetten) horen. Hoewel het vechten is tegen de ouderdom 
(niet van ons maar van de essen) zag het Dwarsdijkerbosje ons in 2009 4 keer. De zijkant langs de 
boomgaard kwam eindelijk klaar. Nadat het beheerspad weer helemaal vrij gemaakt was, zetten we bij 
zeer onstuimig weer de aanval in vanaf de achterkant. Globaal kunnen we zeggen dat 1/10 deel nu 
bij is. Niet het zagen maar de afvoer van het dikke hout en eigenlijk ook de takken, is de bottleneck 
voor een goed beheer. Hopelijk brengt het onderzoek naar gebruik van bio-energie ook een 
oplossing voor een natuurvriendelijk transport in het bos. We volgen dan ook nieuwsgierig de 
ontwikkelingen t.a.v. het Overlangbroekse hakhout dat als Natura2000gebied is aangemerkt. Met 
Staatsbosbeheer willen we meedenken en werken om tot een betere aanpak te komen.  
 
Uitdunnen houtwallen 
Het luidruchtige werken in de houtwallen aan Ossenwaard, waar januari 2009 de laatste te grote 
essen werden omgelegd om struiken zoals kardinaalsmuts en Gelderse roos weer meer lucht en zon 
te geven, kreeg zijn weerklank in 5 nieuwe opdrachten op dit vlak. De ruimklus op de Strijp ontving 
subiet een allehandsaandek-behandeling daar hier het neergehaalde geboomte voor de dooi het 
weiland uit moest. De overige vergaarde jobs werden noodgedwongen doorgeschoven naar het 
rooster van 2010.  

 
      Inzet A en B-team bij knotten, stoven, afzetten en uitdunnen in 2009 in vergelijking met 2008: 

Jaar Seizoen Dagdelen 
Actief 

Vrijwilligers 
Totaal 

Vrijwilligers 
Gemiddeld 

Totaal 
Uren 

Totaal 
Bomen 

 A-team :      
2009 voorjaar 4 121 30 500 126 
2009 najaar 4 118 30 487 181 
2009 Totaal 8 239 30 987 307 
2008 Totaal 9 260 30 1076 583 
 B-team :      
2009 voorjaar 18 132 8 586 112 
2009 najaar 9 50 6 231 132 
2009 Totaal 27 182 7 817 244 
2008 Totaal 16 172 11 751 655 
 A+Bteam :      
2009 totaal 35 421  1804 551 
2008 totaal 25 432  1827 1238 
 toename 10 -11  -23 -687 
 Toename%  +40 % -2,5 %   -1,3% -55% 

 
Het aantal in 2009 gesoigneerde bomen halveerde t.o.v. 2008, doordat m.n. de 15jarige elzen en 
eiken van de Strijp veel meer zweet kosten dan de vele kleine struikjes van de griend van 
Leeuwenburg het jaar te voor. 
 
Overlangbroekse Klompenpad 
Uit reacties van omwonenden en eigen ontmoetingen tijdens de werkzaamheden op 17 dagen blijkt 
dat het Overlangbroekse Klompenpad door steeds meer wandelaars is ontdekt. Veelal eenlingen of 
stelletjes, maar ook een keer werd een excursiegroep van 20 personen waargenomen. Uit 
bandensporen en hoefafdrukken valt af te lezen dat er ook nog ruiters en fietsers ons wandelpad 
gebruiken, echter hierover vallen geen klachten te melden. Het onderhoud wordt langzaamaan 
beheersbaar, hoewel de agressieve bramen veelvuldig vragen om een knipbeurt. Begin zomer liepen 
we tegen behoorlijk hoog gras aan, dat we uit respect voor rust tijdens het broedseizoen niet eerder 
hadden gemaaid. Mogelijk biedt een extra maaibeurt vóór 15 maart van slechts 1 balkbreedte (zoveel 
mogelijk bermbloemetjes sparen) hiervoor een oplossing. Op landgoed Broekhuizen dienden de 
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markeringen weer aangevuld te worden, daar door herinrichting bordjes verdwenen waren of anders 
opgesteld moesten worden. Mooi is te zien hoe de sleedoorn en ander leuk spul langs de 
Broekhuizerstraat weer fris opkomt op de plekken die wij helemaal ontdaan hadden van te ver 
doorgeschoten struweel. De laaneiken vragen hier ook nog om meer aandacht, doordat ze belaagd 
worden door instortende populieren. 
 
       Inzet B-team bij beheer Overlangbroekse Klompenpad in 2009 in vergelijking met 2008: 

Jaar Seizoen Dagdelen 
Actief 

Vrijwilligers 
Totaal 

Vrijwilligers 
Gemiddeld 

Totaal 
Uren 

Totaal 
Zwerfvuil 

2009 Hele jaar 17 43 3 88 1,9kg. 
2008 Hele jaar 21 46 2 132 0,36 kg. 
Toename :  -4(19%) -3 (7%) 1(50%) -44 (33%) 1,54(428%) 

 
       

 
Poelen 
Door de inhalige groei van de overige werkzaamheden zijn de poelen in 2009 het kind van de 
rekening geworden. Géén enkele poel werd afgelopen jaar onderzocht. Er is nog uitgekeken naar 
een nieuwe gangmaker, maar dat lukte niet bijtijds.  
 
 
Biodiversiteit in de fruitteelt 
Onderzoeken of de soort van windhaag invloed heeft op het aantal nuttige insecten in de 
boomgaard, was voor een drietal landschapsfanaten een nieuwe tak van sport. Niet zozeer de kleine 
wriemelende beestjes trok ons aan, maar een voorziene toename van met elzenhagen of met divers 
bloeiend struikgewas omzoomde boomgaarden deed ons gehoor geven aan de oproep van de 
Universiteit van Wageningen om insecten te gaan determineren. Nou het was inderdaad geen piece 
of cake voor ons. Op de uitvergrote kleurendia’s vielen tijdens de instructie de verschillen nog wel 
redelijk te herkennen, maar in de boomgaard vergde het ontiegelijk veel geduld en tijd om de uit de 
heg geklopte vergaarbak aan geleedpotigen correct naar aangewezen insectenorde te rangschikken. 
Temeer daar ze in verschillende stadia voorkwamen; vaak gelijk weer wegvlogen of sprongen , 
alvorens wij ze turend door een loep een goed geacht naamkaartje konden opprikken. Zelf voelden we 
ons enigszins vleugelloos, doordat ons geen entomologenstudie ten deel was gevallen en we de 
toegezegde insectengids als mosterd na de maaltijd kregen. Dus hier en daar zal een onderkruipseltje 
in een verkeerde familie terecht zijn gekomen. De tellingen van oorwurmen, in speciaal daarvoor 
opgehangen potjes, was een bijzonder verhaal. Bij de eerste controles bleken nul komma nul 
oorwurmen hierin toevlucht gezocht te hebben. Het piepschuim was wel een favoriet onderkomen van 
allerlei soorten spinnen, iets wat de zangvogeltjes ook ontdekt hadden. Met hun snaveltjes pikten ze 
de bovenkant van de bekers open om zo bij een voor hen lekkere maaltijd te komen. Dit project deed  
knotster Mies Frintrop vanuit de voor haar te hoge knotbomen in het gras landen. Ze raakte 
verknocht aan de insecten en ze is zich daarin nu verder aan het bekwamen. Wat ons geklop 
opgeleverd heeft en hoe dit project zijn vervolg krijgt, hangt nog in de lucht, want de evaluatie voor 
de vrijwillig(st)ers (met etentje !) is al 3 keer uitgesteld. Teleurstelling was er ook bij de fruittelers, 
die op de informatieavond op 28 oktober 2009 afgekomen waren om concreet te horen welke haag 
de meeste nuttige insecten oplevert. 

 
       Inzet B-team bij monitoren nuttige insecten in de fruitteelt in 2009: 

Jaar Seizoen Dagdelen 
Actief 

Totaal 
monsters 

Verschillende 
Bomen/planten 

Totaal 
Uren  

Totaal 
insecten 

2009 april-sept. 14 153 14 132 2.195 

 
 

Inventarisatie Kleine landschapsElementen (KLE) 
Vanuit VNMW werd massaal met 11 vrijwillig(st)ers gehoor gegeven aan de oproep van Landschap 
Erfgoed Utrecht om kleine landschapselementen binnen het Kromme Rijngebied in kaart te brengen. 
Dat het m.n. enige bomenkennis vroeg en het stug doorwerken geblazen was, bleek niet uit de 
werving van breng je vriendin en schoonvader mee. Bij de presentatie op 7 april 2009 liep zowat alles 
in het honderd. Pas later bleek dat alleen al voor gemeente Wijk bij Duurstede 38 vakken afgewerkt 
moesten worden. De kaarten kwamen vertraagd af. Daarnaast waren er te weinig veldcomputers en 
die twee die ons versterkt werden, functioneerden beneden peil en waren met incomplete gegevens 
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geladen. Een aantal belangstellenden haakte daardoor gelijk af. Een deel ging aan de slag met 
formulieren (voor ieder element 1 afzonderlijk A4), die na invulling zonder verdere registratie 
ingestuurd werden. Een solist en een groepje bediende zich van een PDA, waarmee thuis de 
verzamelde gegevens in een vaste computer geordend konden worden, voordat ze naar Alterra te 
Wageningen doorgeseind  werden. Door de trage start en begeleiding, gebrekkige middelen, 
onderschatting van de omvang (LEU ging uit van hooguit 20 elementen per kaart; wij kwamen uit op 
een gemiddelde van 48) werkten we 22 kaarten af en moesten er voor de resterende 16 velden 
studenten ingehuurd worden. Zoals al eerder richting LEU en Alterra is geventileerd, zullen we onze 
kater bij de evaluatie op 9 februari 2010 niet onder stoelen of banken steken, maar bovenal zijn we 
echter zeer benieuwd naar het eindresultaat en des temeer wat wordt het daadwerkelijk positief 
effect voor verfraaiing van het Kromme Rijnlandschap. Vanuit eigen bevindingen kunnen we al 
aangeven dat heel wat huisboomgaardjes en poelen dringend onderhoud behoeven. 

 
        Inzet  bij het in kaart brengen van Kleine Landschaps-Elementen in 2009: 

2009 Seizoen Totaal kaarten Totaal dagdelen Totaal 
Uren 

Totaal 
elementen 

VNMW totaal : april-dec. 22 30 155 1.050 

 uitgewerkt deel: april-dec 13 18 84 626 

Slechts de inzet en het resultaat van het gecomputeriseerd verwerkt gedeelte is precies bekend, cijfers van de rest zijn 
gebaseerd op schattingen. 

 
Nationale Boomfeestdag 
Aangeslingerd door Ton Janssen (onze duizendpoot, die naast z’n uilentoko actief is op bijna alle 
fronten van de LB-Werkgroep) hielpen we op 18 maart 2009 met 3 schopvaste B-teamers de 
schoolkinderen om ruim 30 bomen rond de Beatrix- en Carolus school in Cothen vakkundig te 
planten. Kijken of we over pakweg 10 jaar deze gastjes terugzien bij de knotploeg. 

 
Stageproject Revius 28 juni t/m 1 juli 2009 : 
Met “De jeugd van tegenwoordig” voelden Ton Janssen en mijn persoontje zich direct 
aangesproken, want dit bood een ultieme kans om Wijkse jeugd natuurvriendelijker te maken.  Dat 
hebben we   geweten! Gelukkig liet het zonnige weer toe dat alles zich buiten kon afspelen, maar het 
door de school gekozen uitgangspunt: “een klassikale aanwijzing i.p.v. een individuele vrij keuze” 
vertroebelde een goede en plezierige kennisoverdracht  t.a.v. Natuur voor de welwillende docenten 
en scholieren. Gesteund door 6 andere VNMW(st)ers lieten we 28 eersteklassers in 4 volle dagen 
ruiken aan: bomenkennis, heemtuin, grondmonsters nemen, inventariseren poelen, leven op 
een melkveehouderij, natuurbeheer essenhakhout en planten determineren. Er waren momenten 
met een traan, maar de lach had de overhand bij het koeien melken, het opboren van wegvloeiend 
zand, vangen van kikkers en het duiken in de Gravenbol.  
Volgende jaren voelen we ons derhalve alleen gebonden door Stichting Binding en Revius als zij 
uitgaan van een vrije keuze van de leerlingen en wij een mooi en slecht weer draaiboek voor elkaar 
krijgen. 
 
Alle werkzaamheden Werkgroep Landschapsbeheer van 2009  op een hoop: 
Activiteit Aantal dagdelen Aantal uren Resultaat 
    
Knotten, stoven, afzetten 35 1.804 551 bomen en struiken. 
Onderhoud Klompenpad 17 88 11 km mooi pad, 1,9 kg zwerfvuil. 
Inventarisatie poelen - - Rust voor het poelleven. 
Telling insecten fruitteelt 14 132 2.195 insecten. 
Inventarisatie KLE 30 155 1.050 elementen. 
Boomfeestdag 1 12 30 bomen. 
“De Jeugd van Tegenwoordig”  4 78 28 blijde leerlingen. 
2009 Totaal : 101 dagdelen 2.269 uur Duizenden kg natuurplezier ! 
 

 
Als je het hele landschapsverhaal van onze werkgroep voor 2009 optelt, kom je er achter dat op een 
of ander front op 101 dagen 1 of meerdere werkgroepleden in het veld actief geweest zijn, waarbij 
in totaal 2.269 uur zijn gemaakt. Daar komen nog boven op de uren van voorbereiding, overleg, 
wakker liggen en verslaglegging. 
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ARBO EN VEILIGHEID 
Alhoewel de ongelukkenteller in 2009 op nul bleef steken, vonden we het, om kleine letsels in de 
toekomst beter te kunnen inpakken, noodzakelijk de overjarige verbanddoos te vervangen door een 
heuse nieuwe EHBO-tas. Caroline Roosegaarde en Reyer van Dijk bezochten met succes ook de 
EHBO-cursus van LEU, zodat we op dit front ook professioneler het veld ingaan.  
 
BUDGET 
Om het gereedschap voor veruit het grootste veldleger binnen VNMW op peil te houden, staat 
Werkgroep Landschapsbeheer te boek als de club die de meeste crediteuren aantrekt. In 2009 
hebben we evenwel ook de financiële balans behoorlijk rechtgetrokken door aanzienlijke donaties van  
door ons werk vergulde landgoedeigenaren binnen te halen.  
 
CONTACTEN 
Met Gemeentewerken werden afspraken gemaakt over het ophalen van het snoeihout van de 
knotbomen. Contacten met Landschap Erfgoed Utrecht waren er over de Natuurwerkdag, 
KLEsubsidie-aanvraag, LEU-vrijwilligersdag, deelname cursussen, onderzoek energiehout Kromme 
Rijn, beheer Overlangbroekse Klompenpad en KLE-inventarisatie. De coördinator bezocht de 
bijeenkomsten van de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap; Wijkse Klankbordgroep Groen; 
Adviesgroep Landschap Ontwikkelingsplan Kromme Rijngebeid en van de Provincie Utrecht 
over Beheer Nature 2000 gebieden. Afstemming vond plaats met Staatsbosbeheer over het beheer 
van het hakhout aan de Hoekse Dijk en het bos langs de Broekhuizerstraatweg. Voor het  
Dwarsdijker bosje werd het contract verlengd tot 15 maart 2012. 
 
WAAR DOEN ZE HET VOOR 
Ondanks dat ze ontiegelijk veel uren maken, ontvangen de vrijwillig(st)ers van de Wergroep  
Landschapsbeheer geen vergoeding. Ze gaan voor de gezelligheid en de voldoening die het 
werken aan en in de groene coulissen van Wijk bij Duurstede oplevert. Die saamhorigheid wordt nog 
eens onderstreept bij de jaarlijkse seizoensafsluiting.  
Woensdagavond 1 april 2009 was La Siciliana in de Peperstraat weer verbouwd voor  onze 
werkgroep. Negenentwintig vrijwillig(st)ers schoven aan voor een Italiaanse hap en drankjes tegen 
een Zeeuws-Meisje-prijs. Voor het seizoen 2008/09 mocht Brigitte Vos een essenhouten salonzetel 
(creatie Ton van der Made) voor haar enorme enthousiaste inzet in ontvangst nemen. Deze 
feestelijke happening was nog niet de definitieve afronding van het seizoen, want door het heel diep 
gaan van onze 12 ME-ers in het slagveld van de Strijp, kregen we daar op 29 september 2009 met 
eenentwintig mensen diverse delicatessen rond de open haard te verhapstukken. 
Dat VNMW  de Vrijwilligersprijs 2009 uitgereikt kreeg, wordt ervaren als een extra pluim op elke  
knothelm en een stimulans om voor een groen Wijk bij Duurstede te blijven gaan.   
 
Iedere lezer heermee hopelijk helderheid verschaft te hebben over ontbrekende honden in potten en 
poezen/katers in bakjes, maar zelf nog steeds halsreikend uitkijkend naar een echt trekpaard! 
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Werkgroep Flora --- door Candida van Wirdum 
 
AKTIVITEITEN 
In 2009 heeft de werkgroep 7 inventarisatierondes gelopen: 

• Langs het Laarzenpad  - Overlangbroek( april ) 
• Vikinghofterrein ( mei en juli ) 
• Amerongse Bovenpolder  ( mei ) 
• Steenwaard ( juni ) 
• Natuurontwikkelingsstroken langs Kromme Rijn – nabij de Zuwe ( juni ) 
• Moersbergse waard ( augustus - september ) 

 
 
We hebben daarnaast in juni een soortentelling verricht voor dhr. Verbeek (Driebergen)  van graslandpercelen 
waarvoor een subsidieregeling  in het kader van agrarisch natuurbeheer geldt:  
 
Op 17 mei is in samenwerking met de werkgroep vogels een publieksexcursie  naar Plantage Willem III op touw 
gezet, waarbij aandacht gegeven werd aan al wat er aan leven op ons pad kwam. Het was een wat regenachtige 
dag en dat was er misschien mede oorzaak van dat er slechts een klein aantal deelnemers was, maar ook de 
timing van de aankondiging in de krant was wat onhandig.  Niettemin maakten we een plezierige wandeling. 
 
DEELNEMERS 
We hadden een groep van 10 mensen die mee deden met de inventarisaties, de een wat vaker dan de ander. 
Daaronder waren een aantal enthousiaste mensen van de IVN-afdeling Nieuwegein e.o. die in 2007-2008 de 
gidsencursus gevolgd hebben en het leuk vinden om mee te gaan.   

 
 
BEVINDINGEN 
 
Het laarzenpad. 
Het essenhakhout, zo vroeg in het jaar, is een feest. De zon die nog ongehinderd tot de grond kan doordringen 
en licht werpt op allerlei fris groen dat zich daar aan het ontplooien is. Er bloeide nog niet zo veel, maar er is alle 
gelegenheid voor een oefening in het leren herkennen van planten aan hun blad en groeiwijze. Zo konden we 
toch ruim  60 verschillende soorten noteren. Wat er wel bloeide waren bijvoorbeeld pinksterbloemen, 
mannetjesereprijs, prachtige veldjes gewone ereprijs, hondsdraf, moerasvergeetmijnietjes ,  look-zonder-look, 
grote vossenstaart, verrassende boeketjes vaak in de essenstobben.  Allemaal geen bijzondere soorten,  maar 
het is daarom niet minder genieten. 
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Vikinghofterrein 
Dit jaar hebben we 136 verschillende soorten geteld, tegen vorig jaar 113. Dat zegt waarschijnlijk meer over de 
kwaliteit van ons werk dan over die van de natuur ter plekke. Het terrein was beide keren erg droog en er was zo 
op het oog nog niet erg veel veranderd sinds het vorige jaar. De kleine wolfsmelk hebben we niet teruggevonden. 
Een gedeelte van het terrein, waar eerst boterbloemen en witbol de boventoon voerden is ingeplant met  
“gemengd bos”. Daar zal dus zeker wel verandering gaan optreden in de ondergroei. Het Vikinghofterrein blijft 
een vast onderdeel, waar we jaarlijks minimaal 2 keer inventariseren. 
 
Amerongse bovenpolder. 
In de bovenpolder zijn altijd een paar leuke soorten te vinden,  zoals ruige weegbree, gewone vogelmelk,  gele 
morgenster, kleine ratelaar, grote bevernel. De Kleine ratelaar lijkt zich de laatste jaren sterk uit te breiden, ook 
elders langs de rivier zien we die meer. Verder velden vol groot streepzaad, glanshaver, witbol, knoopkruid, 
gewone berenklauw. 
Ook de kluten en bergeenden in de nieuw gegraven plassen kregen even onze aandacht. 
 

 
 
Steenwaard  
In de Steenwaard hebben we ook weer een grote variatie aan soorten gevonden, die overigens weinig afwijkt van 
wat we er vorig jaar vonden. Bijzonder is hier de hertsmunt, waarvan op één plek een flinke cluster staat. Het 
terrein is zo groot en zo gevarieerd van structuur dat je er eigenlijk wat meer tijd aan moet besteden om een 
volledig beeld te krijgen van wat er allemaal te vinden is.  
 
Kromme Rijn oever 
Dit soort nieuw aangelegd terrein waar de natuur zijn gang kan gaan biedt altijd veel verrassingen in de eerste 
jaren. Er is zoveel  te ontdekken, dat je na twee uur nog geen 500 meter verder gekomen bent. Opvallend zijn de 
grote plakken witte waterkers, veel beekpunge, blauw glidkruid, gele waterkers, grote egelskop, grote 
waterweegbree, rode waterereprijs, om wat te noemen.  
 
Moersbergse Waard 
Het was al wat laat in het jaar, maar toch was er nog van alles in bloei.  Zoals bijv. de late guldenroede en echt 
bitterkruid. Kattendoorn, niet meer in bloei, is, net als kleine ratelaar, een soort die zich sterk uitbreidt. Ovrigens 
geen opvallende veranderingen. 
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Werkgroep Projecten --- door Sonja Fris 

 

STRUCTUURVISIE WIJK BIJ DUURSTEDE 2020 

Eind 2009 hebben wij een schriftelijke reactie ingediend op de ontwerp Structuurvisie Wijk bij 

Duurstede 2020. De essentie is dat natuur en landschap onvoldoende aandacht krijgt.  

Voorbeelden zijn:  

- beheerplan voor Natura 2000 gebieden wordt niet gevolgd,  

- recreatie op de westpunt van Gravenbol is negatief voor de vogelstand (vogelrichtlijngebied),  

- diverse nieuwe natuurgebiedjes langs de kromme Rijn worden niet als natuur bestemd,  

- de EHS wordt niet voldoende planologische beschermd etc. 

Ook een nieuwe ontsluiting tussen Leersum en Wijk bij Duurstede is ongewenst etc.  

In 2010 volgt de definitieve structuurvisie 2020, we zullen zien of de ambities van ons 

gemeentebestuur nog veranderen en hoe groen het uitzicht wordt op 2020.  

 

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED WIJK BIJ DUURSTEDE 

Mei 2009 hebben wij een schriftelijke reactie ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan 

buitengebied Wijk bij Duurstede, herziening 2009. Essentieel is de voorwaarde voor landschappelijke 

inpassing, die bij de vorige versie van het bestemmingsplan (2003) als zienswijze door ons ingediend 

is en toen al gegrond verklaard is. 

 “Waar nodig en mogelijk zal landschappelijke inpassing als extra eis in de voorschriften worden 

opgenomen”.  

Blijkbaar was dat de afgelopen jaren voor de brandweerkazerne en nog honderden vergunningen en 

bestemmingsplanwijzigingen niet nodig of mogelijk. Uiteraard mankeerde ook in dit plan weer van 

alles aan de bestemming en bescherming van natuurgebieden. Hopelijk wordt het ontwerpplan en 

definitieve plan beter, en worden de uitspraken/regels ook gerealiseerd. 
 
PARTIËLE HERZIENING PERCEEL TRECHTWEG 10 

Begin 2009 hebben we een reactie ingediend op het voorontwerp van de partiële herziening perceel 

Trechtweg, ongenummerd tussen 10 en 10 a, van het bestemmingsplan “Buitengebied 2003”. 

We hebben gepleit voor aandacht voor het landschap bij het toestaan van nieuwe bebouwing: 

-  landschappelijke inpassing van bebouwing en erven; 

-  bijdragen aan het gewenste groene karakter oude dwarsdijken, zoals de Trechtweg. 

Wat hiermee gedaan is laat zich raden.  

 

BESTEMMINGSPLAN ORANJEHOF 

Maart 2009 hebben wij een schriftelijke reactie ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan 

Oranjehof in Langbroek. De essentie van onze reactie is: 

- De manier om de rode contour op te rekken middels lijntjes langs wegen en individuele huizen. Deze 

rode contour is bedoeld om het landelijk gebied zo min mogelijk aan te tasten door de bebouwing van 

de kernen zo compact mogelijk te houden.  

- Voldoende ruimte (dus adequate bestemming) voor natuur (compensatie) en potenties van een 

waterpartij (kwel). Deze is nu gericht op een recreatiepark ter plaatse van een bosperceel. Een fysieke 

scheiding zou een betere oplossing zijn om zowel een recreatief gebied als een gebied met 

natuurcompensatie te realiseren.  
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MILIEUBELEIDSPLAN 

Eind 2009 hebben wij een schriftelijke reactie ingediend op het milieubeleidsplan. 

Ook hier is de botsing tussen natuur en recreatie in de uiterwaarden weer een belangrijk punt. De 

recreatieve doelen die de gemeente heeft voor de Lunenburgerwaard en Gravenbol sporen niet met 

de Europese (Natura 2000) en landelijke/provinciale doelen (EHS) en bestaande waarden van flora en 

fauna.  

Door onderzoek naar de haalbaarheid van recreatie (en bebouwing en fietspaden etc) uit te stellen tot 

er concrete “bouwaanvragen” of ”aanlegvergunningen” liggen, worden jarenlang verwachtingen 

gewekt over nieuwe mogelijkheden voor recreatie. Uiteindelijk blijken de plannen vanwege conflicten 

met natuurwaarden en natuurbeleid onrealistisch. 

 

NATURA 2000 BEHEERPLANNEN VOOR DE ESSENHAKHOUTCOMPLEXEN EN DE UITERWAARDEN  

In en na diverse bijeenkomsten tijdens het proces van het opstellen van de beheerplannen Natura 

2000 in onze gemeente hebben wij gegevens aangeleverd voor deze plannen.  

 

NATUURBESCHERMINGSWET DE JACHTHAVEN LUNENBURG 

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. Uiteindelijk is bepaald 

dat de vergunning afgegeven kon worden omdat de jachthaven allen van 1 april tot eindseptember 

gebruikt wordt en er geen overnachtingen plaats vinden. 

 

Amerongerwetering 

 

Al jaren proberen we de gemeente te overtuigen om tot 

herplant en herstel van een laanbeplanting langs de 

Amerongerwetering over te gaan: om landschappelijke, 

ecologische en historische redenen. Ook het 

vleermuisonderzoek ondersteunt dit verzoek. Een kans 

ligt er om tegelijk bomen te vervangen en aan te 

planten, de berm te verbeteren en de wetering zelf in te 

richten als ecologische verbindingszone. 

 

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. 

Hierin worden allerlei beleidszaken en uitvoeringszaken rond het landschapsbeheer in onze regio 

besproken. 
 
LANDSCHAP ONTWIKKELINGS PLAN (LOP) KROMME RIJN PLUS 

In opdracht van de Stuurgroep Kromme Rijn is LOP Kromme Rijn+ opgesteld. We hebben steeds met 

veel energie de concept-plannen bestudeerd en vragen en verbeterpunten aangegeven.Helaas is hier 

niets mee gedaan.  
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Essentieel is het uitvoeringsprogramma. 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. Daarvoor was een onvoldoende duidelijke ambitie in het LOP aangegeven, te 

weinig concrete acties in de eerste jaren en bleek er opnieuw ook geen groene ambitie bij het 

gemeentebestuur (begin 2010).  

 

BEELDKWALITEITSPLAN KROMME RIJN GEBIED 

In het verlengde van het LOP is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het concept vergde zoveel 

verbeteringen dat wij gekozen hebben niet opnieuw in zo’n proces te stappen 

 

VERROMMELING BIJ COTHEN 

Het vrieshuis en autobedrijf bij Cothen is genomineerd als Utrechts meest verrommelde plek. Een 

lelijke grote puist bebouwing in het fraaie Kromme Rijndal. 

 

 

 

Bij herhaling vragen de gemeente en welstandcommissie om 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. Dit wordt tot op heden 

overgelaten aan het initiatief van de eigenaar. 

 

NIEUWE BRANDWEERKAZERNE ZONDER LANDSCHAPSPLAN 
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Meermalen hebben we met de gemeente gesproken over landschapsplan rondom de nieuwe kazerne. 

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. 

Uiteindelijk blijkt weinig tot geen ruimte voor een groenplan, het worden 6 -10 knotbomen. 

 

VLEERMUIZENONDERZOEK IN HET LANGBROEKERGEBIED 

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

vrijwilligers. Dit onderzoek heeft relevante informatie gegeven voor de herplant van een 

laanbeplanting langs de Amerongerwetering die als vliegroute voor vleermuizen fungeert. 

 

NATUURONTWIKKELING KROMME RIJNOEVERS GEMEENTELIJKE PERCELEN 

Na actieve deelname in dit project en afronding 2008/2009 is het wachten op de uitvoering in 2015? 

Het zou een duidelijk 1ste LOP uitvoeringsproject 2010 geweest kunnen zijn! 
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Heemtuin --- door Alfred van Kessel 
 
De winter duurt lang in de heemtuin, dus de leden van de werkgroep genieten van een lange 
winterslaap. Maar straks komen de eerste voorjaarsbloemen weer tevoorschijn en kruipen zij weer uit 
hun holletje. 
De werkgroep bestaat eind 2009 uit vijf leden; Candida van Wirdum, Anne van de Velden, Petra 
Eckhardt, Henk de Wit en Alfred van Kessel. 

 
In 2009 is er op de woensdagmorgen 
weer regelmatig gewerkt in de heemtuin. 
De leden van de werkgroep zorgen voor 
het fijne werk zoals het onderhoud van de 
kruidentuin, het snoeien van de wilgen en 
het onderhoud van de paden. De 
gemeente zorgt voor de grote klussen.  
In 2009 zijn de waterpartijen eens goed 
onder handen genomen. De lisdodde en 
het riet waren zo succesvol, dat het water 
al aardig aan het dichtgroeien was. Met 
groot materieel zijn deze waterplanten 
voor een groot deel verwijderd. Zo kunnen 
we er weer een poosje tegen. 
 
Bij het werken in de heemtuin is het ook 
belangrijk de inwendige mens niet te 
vergeten. Tot enkele jaren geleden 
konden we de koffie nuttigen op een 
bankje. Maar dit is ooit ten onder gegaan 
aan vandalisme. Samen met de 
vertegenwoordiger van de gemeente 
hebben we besloten geen nieuw bankje 
terug te plaatsen. Maar dat missen we 
natuurlijk wel onder koffietijd. Maar niet 
getreurd, sinds vorig jaar is de werkgroep 
in het gelukkige bezit van enkele kleurige 
zit-emmers. Multifunctioneel, want naast 
zitgelegenheid, vormen deze emmers 
natuurlijk ook een handig hulpmiddel bij 

het afvoeren van afval of voor het vervoer van water. Het gereedschap past net op één kruiwagen, die 
we al sinds jaar en dag in een loods op de gemeentewerf mogen parkeren. 
 
We hopen in het jaarverslag van 2010 meer nieuwe ontwikkelingen te kunnen melden. 
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