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Voorwoord 

 

 
 
Beste Leden, 
 
Zoals elk jaar staan in ons Jaarverslag de activiteiten van de werkgroepen centraal. Op deze plaats 
memoreren we enkele algemene zaken uit het afgelopen verslagjaar. 
  
Ten eerste onze jubileumavond met de film Rotvos en een aansluitend forum. Hoewel we bij het 
opzetten van de organisatie nog niet konden weten, dat de film korte tijd later ook op de televisie zou 
worden uitgezonden, beschouwen we de avond toch als een succes. De opkomst was verheugend 
hoog, de aanwezigheid van de filmmaker en andere deskundigen had een duidelijke meerwaarde en 
de gedachtenwisseling na afloop was levendig en instructief. Velen bood de avond ook de 
gelegenheid om met bekenden en minder bekenden een glas te heffen. 
 
Ten tweede onze aansluiting bij het IVN. Daaraan is in 2010 hard gewerkt, maar tot een afsluiting van 
het proces is het nog niet gekomen. We hopen en verwachten, dat dit in het voorjaar van 2011 het 
geval zal zijn. Wel is inmiddels de integratie van de IVN-leden van onze Vereniging in het 
ledenbestand van het IVN voltooid, zodat de betrokkenen nu ook het kwartaalblad krijgen toegestuurd. 
 
Tenslotte enkele initiatieven, die in 2010 zijn ondernomen of op gang gebracht. Teleurstellend zijn de 
eerste resultaten van de systematische ledenwerving. Als proef hebben we bij alle bewoners van de 
binnenstad een ledenwerfbrief in de bus gegooid, maar die inspanning heeft slechts enkele nieuwe 
leden opgeleverd. In 2011 willen we nog een poging in een andere buurt wagen, steeds in de hoop 
ons ledenbestand op peil te kunnen houden en bij voorkeur uit te breiden. Als dat ook geen succes 
oplevert, zullen we ons bezinnen op andere methoden. Jullie ideeën zijn daarbij uiteraard hartelijk 
welkom. 
Verder hebben we in het verslagjaar onze voelhorens uitgestoken naar de mogelijkheden om een 
hoogstamboomgaard met zeldzame en oude rassen aan te planten. In de loop van 2011 zal duidelijk 
worden, of dat idee te realiseren valt. Hetzelfde geldt voor enkele andere oude en nieuwe plannen 
(o.a. de versterking van ons educatieve werk). 
 
De gebruikelijke contacten met de gemeente, met Landschap Erfgoed Utrecht, de Utrechtse 
Milieufederatie, Het Utrechts Landschap en locale organisaties op het gebied van milieu en 
duurzaamheid hebben we met enige regelmaat onderhouden. Ook hebben we actief geparticipeerd in 
de activiteiten op de Open Monumentendag. 
 
We hopen velen van jullie op de Algemene Ledenvergadering te mogen begroeten. 
 
Namens het Bestuur, 
 

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

 
Resultatenrekening 2010 Gerealiseerd Begroot 

  Kosten Baten Kosten Baten 

1. Abonnementen 65,00  100,00  

2. Activiteiten 37,49  300,00  

3. Algemene kosten 464,56  500,00  

4. Bestuur en organisatiekosten 407,46  400,00  

5. Contributies  2094,50  2.200,00 

6. Donaties  780,00  200,00 

7. Drukwerk en kantoorbenodigdheden 408,00  300,00  

8. Financiele administratie 128,07  100,00  

9. Gemeentelijke subsidie  4.400,00  4.400,00 

10. Heemtuin 154,40  400,00  

11. Huur/verhuur verenigingsruimte DNS 2.166,00 310,20 2.200,00 600,00 

12. IVN lidmaatschap 633,95  700,00  

13. Jubieumactiviteiten 918,60  3.000,00  

14. Landschapsbeheer 3045,24  3.500,00  

15. Projecten   100,00  

16. Subsidies derden  261,63  2.500,00 

17. Verzekeringen 434,95 7,94 500,00  

18. Vogelwerkgroep 315,88  300,00  

19. Website  94,01  100,00  

 Totaal 9.273,61 7.854,27 12.500,00 9.900,00 

 Negatief saldo 2010  1.419,34  2.600,00 

 9.273,61 9.273,61 12.500,00 12.500,0
0 

 
Toelichting: 

 
1. Lidmaatschap Stichting Faunabescherming, De Vlinderstichting en Het Utrechtslandschap.  
2. Kosten boomplantdag. 
3. Het betreft kosten postbus, ledenvergadering en schoonmaakkosten De Nieuwe Schakel.  

TNT post berekent vanaf 1 april 2009 19% BTW voor het huren van een postbus. 
4. Hieronder vallen de kosten voor de Kamer van Koophandel, ledenwerving en notariskosten 

(Statutenwijziging).  
Het bestuur heeft zich in 2010 als doel gesteld om nieuwe leden te werven. In een gedeelte van 
de binnenstad zijn flyers verspreid. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. 

5. In 2010 hebben leden die in 2009 hun contributie niet voldaan hebben alsnog betaald. Helaas zijn 
ook dit jaar leden die niet betaald hebben. Na het sturen van brieven en mails hopen wij dat ook 
die leden alsnog hun contributie over 2010 zullen voldoen in 2011.  
Een aantal leden heeft opgezegd. Gelukkig hebben wij nieuwe leden kunnen verwelkomen. De 
vereninging telt op 31 december 137 leden. 

6. Werkgroep Landschapsbeheer heeft voor veel particulieren werkzaamheden verricht. 
7. Kosten voor het drukken van het jaarverslag en de statuten, plus portokosten. 
8. Bankkosten. 
9. De gemeentelijke subsidie voor dit jaar bedraagt 4.400,00 euro. Vorig jaar is 10% ingehouden. Na 

goedkeuring van het jaarverslag 2009 en het op tijd indienen van de subsidieaanvraag 2011 is de 
resterende 440,00 euro uitgekeerd. 

10. Aanschaf van plantjes en zaden. De groep is dit jaar uitgebreid met nieuwe actieve leden. 
11. Huur verenigingsruimte van DNS. Door onderverhuur aan andere verenigingen wordt elk kwartaal 

geld naar de bank overgemaakt. Dit jaar zijn drie kwartalen verrekend. 
12. Afdracht aan het IVN. Onze vereniging telt dit jaar 87 IVN-leden. 
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13. Op 14 september van dit jaar is in de Calypso de film De Rotvos vertoond. 
14. Het aanschaffen van nieuw gereedschap en reparaties aan machines. Alle kosten voor het 

onderhoud van het Klompenpad (Leersum-Wijk bij Duurstede), het Vikinghofterrein en de poelen 
vallen onder de werkgroep Landschapsbeheer. In dit jaar zijn declaraties ingediend bij de 
gemeenten Utrechtse Heuvelrug - Bunnik - Wijk bij Duurstede, Landschap Erfgoed Utrecht en het 
Utrechtslandschap. In 2011 zullen de declaraties vergoed worden. KLE- subsidie van 2010 wordt 
pas in 2011 uitgekeerd. 

15. Dit jaar zijn er geen kosten gemaakt voor de werkgroep projecten. 
16. De gemeenten Wijk bij Duurstede (vogelleskist) en Bunnik (schepnetten voor poelen) hebben de 

kosten vergoed. 
17. Het betreft brand-, aansprakelijkheids-, collectieve ongevallen- en instrumentenverzekering. De 

aanhangwagen van Landschapsbeheer is eveneens verzekerd. De instrumentenverzekering is 
aangepast.  

18. Ton Janssen heeft zorg gedragen voor het plaatsen van uilennesten bij diverse particulieren in het 
buitengebied. Ook zijn er aan het eind van het jaar nog vier uilenkasten aangeschaft. 

19. Jaarlijks terugkomende kosten voor onze website (webhosting). 
 
 
Balans en vermogen 31-12-2010   

 Debet  Credit 
Kas 0,94 Vermogen 01-01-2010 9.352,69 

Bank 7.710,21 Verlies 2010 1.419,34 

Voorschot 222,20   

Totaal 7.933,35  7.933,35 

 
Toelichting balans en vermogen 31-12-2010: 

• Het voorschot betreft het project ooievaar. 
 
 

Kas 2010  debet credit 

01-01-2010 in kas  0,94 
31-12-2010 in kas  0,94 

 
 

Begroting 2011 kosten baten 

Abonnementen 100  

ctiviteiten 300  

Algemene kosten 600  

Bestuurs- en organisatiekosten 500  

Contributies   2.200 

Donaties  400 

Drukwerk en kantoorbenodigdheden 400  

Financiele administratie 150  

Flora en fauna 300  

Gemeentelijke subsidie  4.200 

Heemtuin 400  

Huur/verhuur verenigingsruimte DNS 2.300 600 

IVN lidmaatschap 850  

Landschapsbeheer 3.500  
Projecten 200  

Subsidies  2.500 

Verzekeringen 500  

Vogelwerkgroep 300  
Website 100  

Nadelig saldo - 600  

Totaal 10.500 9.900 
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Werkgroep vogels --- door Ton Janssen 

 

EXCURSIES 
In het voorjaar zijn er 3 excursies geweest. Dat zijn er 2 minder dan vorig jaar. Dit was het gevolg van 
twee roofvogeltellingen waaraan in januari en februari werd meegedaan. De eerste excursie begin 
februari naar Arkemheen werd gekenmerkt door een dichtgevroren Randmeer met weinig vogels. Op 
de terugtocht werd Gravenbol aangedaan waar we leuke waarnemingen deden als Grote Zaagbek, 
Brilduikers, Tafeleenden en Kieviten. 
Half april werden de Amerongse Bovenpolder en Gravenbol bezocht. Met een score van 52 soorten 
vogels was dat een geslaagde excursie. 
Half april gingen we weer ver van huis, naar de Grote Heide en het Leenderbosch, het Plateax langs 
de Dommel en het Hageven bij Neerpelt in België. Met 61 soorten vogels was het een daverend 
succes. Dit kwam ook door niet alledaagse waarnemingen als de Roerdomp, Watersnip, Kuifmees, 
Boompieper en Roodborsttapuit. Het is zeker de moeite waard dit nog eens te herhalen al wordt het 
een lange dag. 
Na de zomervakantie zijn we in oktober naar de Oostvaardesplassen geweest. Helaas zagen we de 
Zeearend niet, maar jagende Sperwers en Slechtvalken vergoeden veel. Het was al met al een mooie 
dag. In november werd de Amerongese Bovenpolder bezocht. De plassen in  het oostelijke deel lagen 
bijna droog. Er zaten dan ook nauwelijks eenden maar opmerkelijk wel een groepje Grote 
Zaagbekken. Op de slikvlakten zaten zeer veel Kieviten en daartussen. enkele Kemphanen en Bonte 
Strandlopers. De excursie naar de Ooipolder achter Nijmegen moest half december vanwege de 
slechte toestand van de weg worden afgelast. 
Er werden bovendien vogelexcursies gehouden voor leraren vanhet Globe Colege uit Utrecht en voor 
docenten van het Wijks Atelier. 
 

 
brandganzen  

grote zaagbek 

 
oostvaardersplassen 

 
        vos 

 
VOGELWEEKEND 
Het vogelweekend ging dit jaar naar Zeeland waar in de Stayokay in Domburg werd overnacht. De 16 
deelnemers hebben, zoals gebruikelijk op dit jaarlijkse weekend weer kunnen genieten. Op de Kwade 
Hoek werden we rondgeleid door de boswachter van Natuurmonumenten. We zagen daar de 
Cettizanger, IJsgorzen, Roodborsttapuiten en het Paapje. Op de Brouwersdam zagen we 
verschillende steltlopers en als klap op de vuurpijl een smelleken die daar zat te rusten en van heel 
dichtbij kon worden bekeken. Langs het strand op Walcheren werd iedereen enthousiast van de 
zeehonden. Op het Veerse Meer zaten al Nonnetjes en tenslotte moeten bij Westkapelle in een nieuw 
natuurontwikkelingsgebied de Goudplevieren en Watersnippen worden genoemd en de Grote Jager 
op Zee. 
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zeeland 

 
grote zilverreiger 

  
       grauwe ganzen 

INVENTARISATIES EN TELLINGEN 
Inventarisaties zijn een belangrijke bron van kennis over ontwikkelingen betreffende de vogelstand. 
Zowel de Waarden van Gravenbol als het Vikinghofterrein worden in de broedtijd op broedparen 
geteld. De uitkomsten hiervan worden doorgegeven aan SOVON, die de landelijke database beheerd 
en het Utrechts Landschap. Op de Waarden van Gravenbol telden we in 2010 minder 
broedvogelsoorten dan vorig jaar, nu 27 soorten tegen vorig jaar 30 soorten. Hoe dat in 2011 zal zijn 
is afwachten. Doordat de wilgen zijn afgezaagd om er knotbomen van te maken zal er ongetwijfeld 
een verandering optreden. Het aantal niet broedende soorten tijdens de tellingen nam toe van 34 tot 
40. Op het Vikinghofterrein is het aantal soorten broedvogels met 18 soorten stabiel. Het aantal 
waargenomen niet broedvogels was 23 tegen vorig jaar 31. We hopen dat met de bosaanplant het 
aantal soorten wat zal toenemen. Plezierig was dat dit jaar half juni  onder veel belangstelling 3 jonge 
ooievaars konden worden geringd.  
 
Van de kolonievogels hadden de blauwe reigers met 26 bewoonde nesten, 1 nest minder dan in 2009. 
De huiszwaluwkolonie in de binnenstad had 33 paar en lijkt stabiel. De oeverzwaluwkolonie had dit 
jaar 109 paar en is wat gegroeid. Maar het aantal oeverzwaluwen kan jaarlijks flink verschillen. 
Helaas hadden we dit jaar geen kwartelkoningen in de Amerongse Bovenpolder. In heel West Europa 
blijkt dit jaar de kwartelkoning sterk achteruit te zijn gegaan. 
In het kader van de Europese Waterwildtelling half januari werd de Kromme Rijn van Bunnik en Wijk 
bij Duurstede en een groot deel van het landelijk gebied weer geteld. Er waren in 2009 opvallend veel 
ganzen aanwezig. 
Zowel in januari als in februari zijn alle roofvogels geteld op een traject langs de Rijndijk en de Lekdijk. 
Dit zal een tiental jaren worden voortgezet. De gegevens worden dan vergeleken met 25  à 30 jaar 
geleden. Hieruit kan dan een trend in de ontwikkeling van de verschillende soorten worden 
vastgesteld. 
Begin oktober werd in het kader van de vogeltrek weer een telpost bemand in het kader van het 
internationaal Bird Watch project, dat elk jaar wordt uitgevoerd. 
Van het ooievaarsnest in de stad vlogen weer geen jongen uit. Gelukkig konden op het 
Vikinghofterrein 3 jongen worden geringd die alle drie zijn uitgevlogen. Bij het ringen was veel 
belangstelling. 
Dit jaar is de leskist ooievaars  voor de scholen gemaakt. 
 
UILENWERK 
Voor het vierde jaar zijn de steenuilterritoria binnen de gemeentegrenzen gespot. Het waren er dit jaar 
44. Daarnaast werd een nestkastcontrôle uitgevoerd. Van de 47 onderzochte kasten waren er 7 door 
een steenuil bezet. Verder werden ze gebruikt door koolmees, spreeuw, kauw, bosmuis en hommel. In 
deze 7 kasten werden 29 eieren gelegd. Daarvan zijn er 23  
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uitgekomen van de jongen werden er 18 geringd De anderen hebben dat stadium niet gehaald.  
Van de uilenwerkgroep in Werkhoven zijn wat kasten in Cothen overgenomen.en is gezamenlijk in hun 
werkgebied een nestkastcontrôle uitgevoerd. 
Verder is er in het voorjaar ’s avonds een steenuilen luisterexcursie gehouden. 
Door Urschel International Ltd.werd hout beschikbaar gesteld waarvan steenuilenkasten zijn gemaakt. 
Hulde voor dit bedrijf. 
 

 
uilen ringen met het Revius 

 
buizerdjong 

 
         steenuiltje 

 
Er worden inmiddels 35 kerkuilkasten gecontrôleerd. Daarvan staan er 13 in de Betuwe. In 2010 
hadden we 2 bezette kasten in de Betuwe en ook 2 in Wijk bij Duurstede. Mety de sneeuwwinters de 
afgelopen jaren wordt geen uitbreiding van het aantalm paren verwacht. We hadden in de Betuwe 6 
jongen en 9 jongen in Wijk bij Duurstede. Helaas is een Wijks nest met 4 jongen verloren gegaan. 
Waarschijnlijk omdat het vrouwtje is omgekomen. Ook de kerkuiljongen zijn geringd. Eén kerkuilkast 
was in gebruik genomen door een bosuil en een ander door een steenuil die met zoveel ruimte dan 
ook 7 eieren had gelegd. Bij het bezoeken van de kerkuilkasten worden ook braakballen 
meegenomen en doorgestuurd naar de Zoogdiervereniging. Daardoor weten we dat er tenminste 11 
soorten muizen in onze gemeente voorkomen. 
In het najaar en de winter worden alle kasten weer schoongemaakt.  
 
ADVIES 
Naast het bieden van nestgelegenheid is beschikbaarheid van voedsel belangrijk. Met het 
streekverband is een gesprek gevoerd over uilvriendelijke beplanting en hoogstamfruit. Dat laatste is 
tevens landschappelijk van waarde, waar een boerderij wordt omgezet in woonbebouwing. De 
gemeente is geadviseerd over het opsnoeien van een boom die als roestplaats wordt gebruikt door 
ransuilen. Daarnaast is de gemeente geadviseerd over de inrichting van een vogelbosje bij de 
herinrichting van het groen op het bedrijfsterrein Broekweg. 
 
EDUCATIE 
Op verschillende scholen is in 5 klassen een les over uilen gegeven. Dit blijkt jaarlijks weer een groot 
succes. Verder is er nog een lezing en excursie verzorgd voor de Old Timer Caravan Club. Door onze 
fotograaf Paul zijn regelmatig foto’s met teksen naar de krant gestuurd. 
Op de vrijwilligersdag op het gemeentehuis werd een presentatie gegeven over het werk van de 
vogelwerkgroep. 
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boomplantdag 

 
ooievaars ringen 
 

 
vikinghofterrein 

 
winterwandeling 

 
BOOMPLANTDAG 
Met klassen van ‘De Windroos’en ‘De Wegwijzer’zijn in samenwerking met Wijk bij Duurzaam 
esdoorns gepoot. Vooraf is in deze klassen met Evert van Leeuwen van de ‘Hordenboomgaard’een 
les verzorgd over bomen en over bijen. 
Na het winterseizoen werd meegewerkt aan een uitzending van RTV Utrecht over vogels die het 
slecht hebben met het sneeuwdek en het ijs dat er lang lag. 

 
WINTERWANDELING 
Tussen de kerstdagen en oud en nieuw werd weer de gebruikelijke winterwandeling georganiseerd. 
Deze keer wandelden we door het mooi besneeuwde landschap over de Liniedijk en kades rond 
Renswoude. 
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Werkgroep landschapsbeheer --- door Paul Jacobs 

 

“ De Knotploeg groeide in 2010 uit tot een 8-armige specialist ! “ 

 
Het knotten van wilgen, het stoven van essen en het verjongen van singels was het afgelopen jaar 
weer de vertrouwde hoofdschotel, waarin de meeste vrijwillige menskracht gestoken werd. Het beheer 
van het Overlangbroekse klompenpad mag ook tot de vaste prik gerekend worden. Daarmee was 
de honger van onze fijnproevers echter niet gestild. Zo kwam in 2010 het monitoren van poelen weer 
terug op de menukaart en ontfermden we ons over het Vikinghofterrein (Utrechts Landschap). 
Hadden we ons in 2009 nog verdienstelijk gemaakt met het in kaart brengen van kleine 
landschaps-elementen (Landschap Erfgoed Utrecht) en het registreren van insectenpopulaties 
in boomgaarden (Universiteit Wageningen), zo deden het uitblijven van nieuwe opdrachten ons 
reikhalzen naar andere gerechten. De tanden werden gezet in het registreren van waardevolle 
bomen en voorzichtig werd geproefd aan het vlechten van heggen. Ook breide het aantal gasten 
aan tafel enorm uit. In het kader van Maatschappelijke stage namen we in 2010 in totaal 118 
leerlingen onder onze groene hoede en kregen we steun van personeel van een bank, dat mee 
kwam snoeien om zijn teamgeest weer nieuwe impulsen te geven.  
Voilà, wie meetelt en zijn fantasie gebruikt, komt ook uit bij een achtarmige inktvis. Maar om de 
enorme reikwijdte van de 8 tenttakels van de Werkgroep Landschapsbeheer te doorgronden, zal de 
opgedroogde inkt gevolgd moeten worden, die een meewerkend voorman hier verder op papier tikte. 

 
VRIJWILLIG(ST)ERSBESTAND 
Op papier waren we in 2010 éénenvijftig natuurmens sterk, maar dit potentieel geeft niet altijd 
volledig gehoor aan iedere oproep om de wei of het bos in te trekken. Ieder stelt zo zijn eigen 
prioriteiten (ook wel eens buiten VNMW) en heeft zijn voorkeuren. De een knipt liever dunnere takken 
in een wilg, de ander staat te trappelen als het essenhakhout op het programma staat om de dikste en 
hoogste boom met een daverende klap neer te halen. Op niet mooi weerdagen is de opkomst wat 
dunner, maar veruit het merendeel zijn vrijwillig)st)ers die geen enkel boom- en weertype schuwen en 
tot de harde kern behoren en doorzagen. Doordeweeks speelt ons ook parten, dat enkelen verstek 
laten gaan omdat ze oppasopa/oma zijn, dus de gedachten gaan uit naar het opzetten van een 
veldcrèche. Al met al, bij de verschillende activiteiten die in 2010 opgedist werden, was ons groene 
leger op 114 dagen present en maakte 3.055 uur bij 29 verschillende eigenaren. 
      
WERKZAAMHEDEN 
Kennelijk leveren we goed werk af, want het aantal verzoeken om houtbestanden te komen 
opknappen, namen in 2010 weer toe. Bij de nieuwe aanvragers zien we ook een verschuiving van 
agrariërs (1) naar land/natuurgoed-eigenaren (6). Hoewel we met het knotwerk gedeeltelijk inlopen, 
waardoor we niet meer uitzonderlijk dikke takken voor de kiezen krijgen, konden we slechts 2 
kandidaten in de opengevallen ruimte bedienen. Ook werden we aangesproken door Landschap 
Erfgoed Utrecht om heggen te vlechten en door de Gemeente Wijk bij Duurstede om 
waardevolle bomen te registreren. Onze didactische roem houdt niet op bij de gemeentegrens, want 
we kregen van het Zeister Lyceum een gigantisch aanzoek voor maatschappelijke stages en een 
investering in natura door het personeel van een Utrechtse Bank. 
Het plannen van de werkzaamheden is moeilijk, omdat van tevoren geheel onbekend is hoe groot de 
opkomst per dag zal zijn. Maar het toegepaste devies bij de planning is: “beter meerdere bomen 
teveel, dan één tekort !” ; oftewel : “beter 10 vogels achter de hand, dan 1 in de lucht ! “.    
 
1a). Knotten van wilgen en elzen: 
Van de 30 klanten met knotbomen, die op onze lijst staan, bezochten we er in 2010 (een seizoen 
loopt van 1 oktober tot 15 maart en 1 kalenderjaar omvat dus 1 voor- en 1 naseizoen) totaal 13. 
Hieruit zou je kunnen concluderen dat we bijna iedere wilg/els om de 3 jaar knotten. Door  
verschillende groeisnelheid en doordat we een gedeelte van de objecten niet in zijn geheel binnen 1 
seizoen afwerken, ligt de knotcyclus in de praktijk evenwel tussen de 2 en de 5 jaar. Zo hebben op 
verzoek van de bewoners van “de Snel” de wilgen aan 1 kant van de oprit mooie koppen gekregen, 
maar de schotel ging er bij aan (=uit). 
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1b). De Natuurwerkdag 6 november 2010:  
Ná 2 jaar met de natuurwerkdag over de grens op Landgoed Leeuwenburg bezig geweest te zijn, 
bracht de inventarisatie van poelen in Overlangbroek ons weer terug op Wijks grondgebied. De op 
“Het Lange Broek” mooi in het gelid staande 270 wilgen en de eigenaresse lachten ons toe. Met 30 
gasten en 30 eigen mensen, werden onder een dreigende lucht en in sompig grasland 117 
middelgrote wilgen geknot.  Dat deze repatriëring door onze gemeentelijke bestuurders werd 
gewaardeerd, bleek uit de inzet van wethouder Robert Peek, die de openingshandeling op geleende 
laarzen verrichtte en Burgemeester Guus Swillens, die spontaan in de juiste outfit de hele dag heeft 
mee geknot. Omdat de verzorging (broodjes, soep, warme en koude drankjes) uitstekend was, kwam 
het A- en B-team nog graag terug om de klus af te maken. Daarmee soigneerden we in totaal 224 
wilgen met 101 vrijwillg(st)ers. Bijna conform mijn eerste opwelling: “alle bomen met 100 mensen op 
1 natuurwerkdag af!” 
 

      
 
1c). Stoven van essen : 
Volgens vast stramien togen we in 2010 4 keer naar de essen aan de Hoekse dijk. Omdat we nu aan 
de achterkant van het Dwarsdijkerbosje bezig zijn, is het een hele wandeling voordat we aan het 
zagen toekomen. Maar het heeft wel het voordeel, dat we de bomen (want we praten hier onderhand 
over 12jarig hout) met zo min mogelijk beschadiging van de stobben netjes naar buiten kunnen laten 
vallen. Soms, bij een te optimistische inschatting, onstaat er toch nog een hanger of een spanner en 
dan moet er de valhevel en vaak nog veel trek- en sjouwwerk aan te pas komen om de weerbarstige 
staak plat te krijgen. De grote afstand tot de openbare weg (te smal en te zachte bodem voor 
voertuigen) speelde ook parten bij de afvoer van het haardhout voor de liefhebbers. Zaterdag 6 
februari kregen we echter super assistentie van een Belgisch trekpaard, dat zonder enige 
zweetdruppels 12 stammen tegelijk op een zelf gemaakte slede naar voren trok. Helaas hadden we dit 
prachtbeest maar een ochtend met menster te leen en kunnen we er, ook voor andere sleep- 
werkzaamheden, (nog) niet vaker over beschikken. Ook op de Bovenwijkerweg pakten we een stukje 
essenhakhout vakkundig aan.  
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1d). Uitdunnen houtwallen :  
In de Ossenwaard staken we de weg over en verjongden daar te weelderig struikgewas rond een 
voormalige boerderij van landgoed Rhijnestein. Daarvan gaven we ook het kasteelbos in Cothen 
meer doorkijk door overtollige vlierstruiken terug te snoeien, hetgeen ons op een traktatie in de 
adellijke keuken kwam te staan. Op Klein Katwinkel in Doorn deden we met hulp van stagiaires 
voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een meidoornhaag. Drie landgoedeigenaren 
stelden we vooralsnog teleur, doordat we daar in 2010 niet aan toekwamen.  
 
Inzet A+ B-team bij knotten, stoven, afzetten en uitdunnen in 2010 in vergelijking met 2009: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Bomen : 

 A-team :      

2010 Voorjaar 4 101 25 413 449 

2010 Najaar 4 125 31 508 201 
2010 Totaal 8 226 30 921 650 
2009 Totaal 8 239 30 987 307 

 B-team :      

2010 Voorjaar 22 124 6 541 486 

2010 Najaar 11 169 15 698 307 
2010 Totaal 33 293 9 1.239 793 
2009 Totaal 27 182 7 817 244 

 A+Bteam :      
2010 Totaal 41 519 13 2.160 1.443 
2009 Totaal 35 421 12 1.804 551 
 Toename      + 6 +98 + 1 +356 +892 

 Toename%    +17 % +23 % + 8%  + 20 % + 168 % 

 
 

Hoewel de zaterdagploeg iets terugzakte, deed het B-team er doordeweeks weer een schepje 
bovenop door afgelopen jaar weer 6 dagen meer de natuur in te trekken. Dit krikte het totaal aantal 
gewerkte uren op met 20 %, waardoor dit uitkwam op 2.160 uur. Het aantal behandelde elementen 
nam een enorme vlucht en resulteerde in 1.443 stoven, struiken en knotbomen, die er weer 
meerdere jaren tegen kunnen.  

 
2). Beheer Klompenpaden : 
Het plaatsen van een nieuwe stuw aan de Gooijerdijk en een reorganisatie van de wandelpaden op 
landgoed Broekhuizen heeft er toe geleid, dat de markeringen van ons Overlangbroekse 
Klompenpad daar verdwenen waren. In Overleg met Staatsbosbeheer en Landschap Erfgoed 
Utrecht zijn er nieuwe kleinere bordjes aangeschaft, die passen op de uniform nieuw geplaatste 
paaltjes. Om de groei van met name bramen bij te benen, werd met tropische hitte een extra 
maaibeurt ingelast. T-shirt en korte broek zou derhalve de juiste kledij geweest zijn, maar toch niet 
aan te raden door overhangende en rondvliegende stekeligheden. Langs de Broekhuizerstraat 
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werden diverse vakken mei- en sleedoorn teruggesnoeid om voor de sleedoornpage een beter 
leefmilieu en voor wandelaars prachtige doorkijkjes te creëren. Hierbij werden we bijgestaan door 25 
bankemployés, die 1 middag geldbeheer voor groenbeheer verruilden. 
Bij het eerste brede overleg over het Gerrit Achterberg Klompenpad waren wij ook 
vertegenwoordigd. Bij de aanleg en het beheer, dat vanaf 2011 gaat spelen, wordt hoopvol onze kant 
uitgekeken. 

 

 
       
 Inzet B-team bij beheer Overlangbroekse Klompenpad in 2010 in vergelijking met 2009: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Zwerfvuil : 

2010 Hele jaar 18 54 3 191 2,8kg. 
2009 Hele jaar 17 43 3 88 1,9 kg. 
Toename :  +1(6%) +11 (26%)  +103 

(116%) 
+0,9    

(47%) 
 

       
 
3). Beheer Vikinghofterrein : 
Met het al enkele jaren knotten van de wilgen langs de kromme Rijn en het opruimen van een over het 
wandelpad omgewaaide boom hadden we ons in de picture gewerkt bij Het Utrechts Landschap.  
 
Gevolg was een gesprek met de boswachter en een heus werkplan de Vikinghof 2010. Dit monde uit 
in weer enkele dagen zomerplezier, waar we vroeger ook in het zwemwater spartelden. Verkoeling 
was maar beperkt bij het vele maaiwerk langs de paden; het opsnoeien van de knotbomen, het 
verwijderen van wilgen- en elzenopslag langs oever poel en in de oude bedding. Op 2 dagen kregen 
we hulp van stagiaires, die wel de koele vijver opzochten. Leuk waren de vele pluimen die wandelaars 
op onze helm staken, maar storend de ontiegelijke rotzooi die geestverruimende hangjongeren 
dropten en het opruimen aan ons overlieten. Evaluatie met de UL-ranger moet nog plaatsvinden, maar 
dat zal wel voor ons uitdraaien op een blijvend Vikinghofvertier.    

 
       Inzet B-team op vikinghof in 2010 in vergelijking met 2009: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

2010 Jan/aug. 11 32 3 138 
2009  0 0 0 0 

 
 
4). Monitoren Poelen : 
Door nieuwe impulsen van Klaas  Everards werd het inventariseren van poelen (na een jaar 
overslaan) in 2010 weer op onze agenda gezet. Door het uitgebreide zomerverlof was het aantal 
onderzoekers echter zeer klein. Door de aanschaf van 2 nieuwe professionele schepnetten, waarvoor 
we een volledige donatie ontvingen van de Stuurgroep Krommerijnlandschap, kon er voortvarender 
worden gewerkt. Van iedere onderzochte poel werd een nieuw ontworpen veldformulier, een 
beschrijving en een advies opgemaakt, dat ter beschikking is gesteld aan de eigenaren. 
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       Inzet B-team bij inventarisatie poelen in 2010 in vergelijking met 2009: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Poelen : 

2010 Juli-aug. 6 19 3 130 16 
2009  0 0 0 0 0 

 
5). Biodiversiteit in de fruitteelt : 
Alhoewel we in 2010 géén insecten hebben gevangen, is het hier wel het vermelden waard, dat het 
rapport “Stimulering functionele agrobiodiversiteit in de fruitteelt “ dit jaar los gelaten is. Een heel 
beknopt citaat: “De vrijwillig(st)ers hebben op 6 verschillende percelen op 22 dagen samen 22.270 
insecten gevangen en ingedeeld in groepen. Door hun enthousiasme, grote inzet, betrokkenheid bij 
andere projecten en goede contacten met de fruittelers zijn ze ware ambasadeurs (géén foute 
berichten in wikileaks!) van functionele agrobiodiversiteit. De aanbeveling van de projectleider UR 
Wageningen luidt dan ook, dat vrijwillig(st)ers weer gevraagd zijn bij het vervolgproject in 2011/12 
om dan met intensiever geklop een statistische analyse mogelijk te maken. 
 
6). Registratie waardevolle bomen : 
Om “mooie” bomen in Wijk bij Duurstede een beter bestaansrecht te garanderen, heeft de Gemeente 
besloten (Bomenverordening Wijk bij Duurstede 2009) een lijst van Waardevolle bomen vast te 
stellen. Op 30 november 2010 kregen geheel conform onze voordracht 171 gemeentelijke bomen 
van B&W dit beschermend predikaat (in principe kan hier géén kapvergunning meer voor worden 
verleend) omgehangen en werd 2 leden van het B-team lof toegezwaaid voor hun inzet. Dit 
Bomenduo met een wis- en boomkundige inslag was heel Wijk bij Duurstede doorgesjouwd om veelal 
bomen op leeftijd (> 30 jaar) cijfers te geven voor de Criteria: beeldbepalend, cultuurhistorisch, 
dendrologisch, ecologisch en zeldzaamheid, en om er de hoogte en omvang van te meten.  
 
Als reactie op de huis aan huis verspreide bomenfolder melden 16 Wijkenaren 4 particuliere 
bomen aan. Deze zullen volgend jaar met mogelijk nog een heel stel andere “zuurstofbronnen en 
stofzuigers” onder de loep gelegd worden. 
 
         Inzet B-team bij registratie waardevolle bomen in 2010: 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Totaal 
waarde- 
volle 
bomen: 

Totaal 
vrijwilligers : 

Totaal 
Uren : 

2010 Jan.-aug. 29 171 2 91 
 
 
7). Begeleiding maatschappelijke stages : 
Tijdens deze 8 dagen in het veld kelderde de gemiddelde leeftijd van de groep enorm. Zelf maakten 
we ook een tijdelijke verjonging mee, maar ook aanwas van grijze haren. Voor de snuffelstages van 
de 1

e
 klas Revius hadden we (uit lering van vorig jaar) een goede formule gevonden door een klas in 

tweeën te knippen (totaal 55 leerlingen) en 2 keer 2 dagen (18 t/m 23 juni) hetzelfde gevarieerd 
programma (grondmonsters nemen, poelen inventariseren, koeien melken, bezoek aan een 
kippenfarm, natuurbeheer op Vikinghof) voor te schotelen.  
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Daarin tegen wilde de stagecoördinatie van het Zeister Lyceum van opsplitsing niets weten en 
haalde ons over om 60 leerlingen op 1 dag van 8 uur aan hun stageverplichting te laten voldoen. 
Een werkbare situatie  dachten we ingebakken te hebben door nadrukkelijke afspraken over 
schooltoezicht te maken. Fysieke/materiële hulp werd verzekerd door het inhuren van 3 vrijwilligers 
van de knotgroep van Dorp en Natuur van de Heuvelrug en extra gereedschap van Landschap 
Erfgoed Utrecht. Dat hebben we geweten op 23 november. De instructie werd over het algemeen 
door de leerlingen goed opgepikt en een kleine club verdiende een 10+ , hetgeen resulteerde in 48 
geknotte wilgen. Bijna de helft van de gasten moest vroegtijdig echter massaal naar de wc in de 
pachtboerderij van Leeuwenburg. Door gebrek aan schooltoezicht werd daar ook naast de pot 
gepiest en onttrokken deze zwervers zich aan het opruimen.  
Deze teleurstellende ervaring voor onze vrijwillige instructeurs werd echter later geheel weggepoetst 
door een 5tal 3

e
 jaars Revius stagiaires, die van december 2010 tot maart 2011 na enige uitleg en 

wat bijsturing op menige knotdag als plezierige professionals onze gelederen versterkten. 
 

        Inzet  bij Maatschappelijke stages in 2010: 
2010 : Seizoen : Totaal dagdelen : Totaal 

leerlingen : 
Totaal 
Uren 
begeleiding : 

Revius : juni.               4 55 125 

 Lyceum Zeist : Nov.               1 58 64 

Revius : Nov/dec.               3  5 28 

Totaal :                8        118         217 

      
 
8).  Vlechten van heggen : 
Als eerste reactie op de uitnodiging van Landschap Erfgoed Utrecht werd er vanuit onze gelederen 
lacherig gereageerd van we zijn toch geen naaikransje. Maar na wat meer uitleg, dat herstelwerk aan 
hagen noeste arbeid betrof, gingen we (letterlijk en figuurlijk) door de knieën. Op zaterdag 20 
november trokken we 4 VNMWers sterk tussen voetballende Utrechtenaren gewapend met hiepen, 
essenpalen en wilgentwijgen van 4 meter lengte het park achter Galgenwaard in. Het speelde zich op 
aanwijzing van Nederlands kampioen heggenvlechten Lex hoofdzakelijk laag bij de grond af. Op 40 
centimeter hoogte moest je met een hiep rake klappen uitdelen, waardoor het stammetje in de 
lengterichting en niet overdwars spleet en buigzaam werd. Dan begon het echte vlechtwerk, waarbij 
de takken en twijgen van doorgeschoten heg vlechtend teruggebogen werden tot maximaal 1 meter 
hoogte. Hierbij werden steunpunten gemaakt met op 3 meter afstand van elkaar in de grond  
geslagen essenstaken. De bovenkant werd afgewerkt met de wilgentwijgen die zigzaggend om de 
essenpalen en bovenop het samengedrukte struweel werden aangebracht. Door het uitbuigen gaan 
de haagplanten lager weer uitlopen, waardoor een compacte en verjongde heg onstaat. We hebben 
de vlechtsmaak te pakken gekregen en gaan binnen onze gemeente ook enkele te ver doorgegroeide 
heggen aanpakken.   

 
        Inzet B-team bij cursus heggenvlechten op 30-11-2010: 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Lengte heg: Totaal 
vrijwilligers : 

Totaal 
Uren : 



   

jaarverslag VNMW 2010 pagina 15 van 21 

 

2010 november 1   80 meter 4 28 

 
Alle werkzaamheden van de Werkgroep Landschapsbeheer in 2010 : 
 
Activiteit : Aantal dagdelen : Aantal uren : Resultaat : 
    
1. Knotten, stoven, afzetten 41 2.160 1.443 knappe bomen en struiken. 
2. Onderhoud Klompenpad 18    191 Mooie doorkijkjes gecreëerd. 
3. Beheer Vikinghof 11            138 De Vikingen het hof gemaakt. 
4. Inventarisatie poelen    6    130 Weer boven water getild. 
5. Telling insecten fruitteelt - - Een rondzoemend eindrapport. 
6. Waardevolle bomen  29     91 Reeds 171 prachtexemplaren. 
7. Maatschappelijke stages   8           217 118 toekomstige actieve leden ? 
8. Vlechten van heggen  1             28 We vormen nu ook erehagen. 
Totaal 2010 : 114 dagdelen    3. 055 uur > 18.000 minuten natuurplezier ! 
   Uren 2010 t.o.v. voorgaande jaren: 
Totaal 2009: 101 2.269             135 %. 
Totaal 2008: 52 2.022             151 %. 
Totaal 2007: 21 1.236             247 %. 
Totaal 2006: 17  998             306 %. 

 
Als we de achtarmige inzet van de Werkgroep Landschapsbeheer van de 114 actieve dagen in 2010 
bijeenharken, overschrijdt dit veldwerk met gemak 3.000 uren. Als je dit omrekent, gaat het om     
382 mensdagen oftewel 1,7 mensjaar. Daar bovenop komen nog de uren van planning, 
voorbereiding, overleg en verslaglegging. Al met al geen armentierige bijdrage voor een mooiere, 
gezondere natuur in en om Wijk bij Duurstede. 

 
BUDGET : 
Door diverse reparaties aan de maaimachines wegens intensief gebruik; extra investering in 
veiligheidsmiddelen (EHBO-tas, zaaghelm en broek) vielen onze uitgaven hoger uit dan voorgaande 
jaren. Dit werd evenwel ruim gecompenseerd door ontvangst KLE-subsidies en enkele donaties van 
landgoedeigenaren boven op de Gemeentelijke subsidies van Wijk bij Duurstede en Heuvelrug. 
 
CONTACTEN : 
Met Landschap Erfgoed Utrecht was er intensief contact over de invulling van de Natuurwerkdag en 
het bijhouden van de Klompenpaden. Zij regelden ook voor ons een herhalingscursus voor reanimatie 
en  motorkettingzagen en een nieuwe cursus voor heggenvlechten. Ook informeerden we elkaar over 
het gebruik van bio-energie. Op 31augustus namen we deel aan hun vrijwilligersdag, die zich dit 
keer in Amersfoort en omgeving afspeelde. Een aantal van ons behaalde daar nog het vermaarde 
Raddraaiersdiploma.  
De bijeenkomsten van de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap zijn door de coördinator bezocht. Hier 
werd weer beheer hoogstamboomgaarden, inventarisatie poelen en inhaken op het LOP onder de 
aandacht gebracht. 
Met Staatsbosbeheer in Leersum werd het beheer van het Dwarsdijker bosje en het onderhoud en de 
nieuwe markering van het Klompenpad afgestemd.  
Met Gemeente Wijk bij Duurstede was er overleg over het in kaart brengen van de Waardevolle 
bomen, de werkzaamheden aan klompenpad en het ophalen van wilgentakken.  
We stemden met Utrechts Landschap het beheer van de Vikinghof af. 
 
OPLEIDINGEN : 
Er waren 4 geslaagden voor de cursus heggenvlechten; 6 behaalden het raddraaierscertificaat en 1 
vrijwilligster friste reanimatie op.  
 
INFO EN PUBLICITEIT : 
Kampen heel wat bedrijven en organisaties met gebrek aan werk en menskracht, de Werkgroep 
Landschapsbeheer heeft daar geen last van. Echtgenotes schoven aan en stagiaires keren voor hun 
grote stage terug ná de snuffelstage te hebben meegemaakt. Gasten voor de natuurwerkdag 
bereikten we via de website van Landschap Erfgoed Utrecht. Hier hielden we ook weer enkele 
vaste vrijwilligers aan over. Landgoedeigenaren en agrariërs benaderen ons ook voor een knipbeurt, 



   

jaarverslag VNMW 2010 pagina 16 van 21 

 

omdat we bij hun buurman ook goed werk hebben afgeleverd. Derhalve adverteren we nog nauwelijks 
in de kranten, alleen zoeken we de pers met verslagen van grotere en belangrijke gebeurtenissen. 
Uiteraard hebben we als vrijwilliger van 2009 een uitvoerige presentatie verzorgd op 9 december in 
het stadskantoor. Ook hebben we meegewerkt aan een interview, dat moet resulteren in diverse TV-
spotjes over vrijwilligerswerk van het Ministerie van Binnenlandse zaken. 
 
AFRONDING : 
Alhoewel we door het jaar al op diverse landgoederen verwend waren met koude en warme 
versnaperingen hielden we op woensdagavond 31 maart 2010 met een gezamenlijke maaltijd op 
traditionele wijze onze afsluiting van het knotseizoen. De stoel voor de beste knotter werd hierbij 
onze trouwe 83 jarige senior Bram Ooms toegeschoven, die er ook niet voor terugdeinst om bij 
vrieskoude takken uit de sloot op te duiken. 
 
Uit dit opgetekend verhaal moge blijken, dat wij als Werkgroep Landschapsbeheer in 2009 
onverbloemd en fluitend de grootste afdeling van VNMW vormden om de vrijwilligersprijs in de 
wacht te slepen. Dit wilden we nog eens onderstrepen door in 2010 niet op onze lauweren te gaan 
rusten, maar met onze 8-armige inzet een groen kapitaal met meer dan 8 nullen te beheren. 
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Werkgroep flora --- door Candida van Wirdum 

 

AKTIVITEITEN 
In 2010 heeft de werkgroep 6 inventarisatierondes gelopen: 

• Kolland (april) 

• Natuurontwikkelingsstroken langs Kromme Rijn – nabij de Zuwe (mei en augustus) 

• Waarden van Gravenbol (mei) 

• Steenwaard  (mei) 

• Moersbergse waard (juli) 
De in juli geplande inventarisatie van de Vikinghof werd afgelast wegens langdurige droogte en 
extreem warm weer. Daarnaast zijn er 2 excursies gemaakt naar gebieden buiten de directe omgeving 
van Wijk bij Duurstede. In juni naar Voorne en in Augustus naar de Millingerwaard. 
 
DEELNEMERS 
Evenals vorig jaar gingen we gemiddeld met ca. 8 deelnemers het veld in. De volledige groep telde 12 
mensen : 
Gepke Zanstra, Joop Reitsma, Thera Sparnaay, Klaas Everards, Nel van Vliet, Metta van Zanten, Alie 
Feijen, Jannie de Hoog, Mies Kouwenhoven, Doortje Ebbinge, Caroline Roosegaarde Bisschop, 
Candida van Wirdum.  
 
BEVINDINGEN 
 
Kolland. 
Het essenhakhout van Kolland was plaatselijk getooid met een overvloed van bosanemonen. 
Daartussen vonden we veel rozetten van Kale jonker. Verder is Kolland vooral landschappelijk een 
prachtig gebied. De bijzondere mossen die er voorkomen en reden zijn waarom dit gebied als Natura 
2000 gebied is aangemerkt zijn voor onze groep nog onbekend en onverkend terrein. 
 
Kromme Rijn oever 
Bij ons eerste bezoek in april was het koud en guur weer en na de lange winter was er nog weinig te 
beleven. Er bloeide vrijwel nog niets en we moesten wijs zien te worden uit de  groene kiemplanten en 
sprieten die voorzichtig boven de grond verschenen. Op zichzelf is dat ook heel leerzaam, maar het 
zou leuker geweest zijn als het weer wat beter was geweest. Veel beter was het in augustus, mooi 
weer en veel bloeiende planten, al is het hoogtepunt van veel planten dan alweer voorbij. Leuke 
vondsten hier waren de Gele maskerbloem, een soort die oorspronkelijk uit Noord west Amerika 
afkomstig is, en het Duits viltkruid, een zeldzame soort die hier lokaal vrij veel stond.  
 
Waarden van Gravenbol 
Hier tel je al gauw meer dan 100 verschillende soorten planten. Opvallend is de sterke uitbreiding van 
Kleine ratelaar. Toen we hier 15 jaar geleden voor het eerst rondkeken kwam die soort er nog 
helemaal niet voor en nu staat het er plaatselijk vol mee. Verder nog altijd veel Groot streepzaad, 
Glanshaver, Kamgras, diverse klaversoorten, Knoopkruid, Veldzuring, Gewone berenklauw en lokaal 
Echte kruisdistel. 
 
Steenwaard  
De Steenwaard is groter dan de Waarden van Gravenbol, heeft meer reliëf, meer variatie in 
bodemgesteldheid en structuur en daardoor is het gebied ook nog weer soortenrijker. Bijzondere 
vondst hier was de Karwijvarkenskervel. Prachtig is ook de geul vol bloeiende Watergentiaan en hier 
en daar Zwanenbloemen. Ook hier geleidelijk meer Ratelaar en veel Kattendoorn. 
 
Moersbergse Waard 
15 jaar geleden was de strook tussen zomerkade en de nevengeul hier een kale oever waar allerlei 
pionierplantjes verschenen. 
In de loop der jaren verscheen er steeds meer opslag van wilgen en Kornoelje. Eerst vond je 
daartussen dan nog open plekken vol watermunt, Late gulden roede, Pastinaak, Koninginnenkruid, 
maar inmiddels is het een dicht wilgenbos geworden dat in de zomer de achterliggende geul geheel 
aan het gezicht onttrekt. 
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Tussen rivier en zomerkade nog altijd veel Echte kruisdistel, Kattendoorn, Boerenwormkruid, diverse 
klaversoorten. Dit jaar vonden we hier ook voor het eerst Hertsmunt. 
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Werkgroep projecten --- door Sonja Fris 

 

In 2010 zijn er weinig activiteiten geweest: weinig verzoeken om mee te denken of participeren in 

werkgroepen en of reageren op plannen. Ook zijn er geen eigen projecten opgestart.  

 

WERKGROEPSAMENSTELLING 

Leden van de werkgroep zijn Sonja Fris (coördinator), Peter van der Eerden, Ton Janssen en Paul 

Jacobs. Drie werkgroepleden hebben het al druk met een bestuursfunctie en/of een eigen werkgroep, 

en ik heb zelf het gevoel dat m’n werk steeds meer tijd en energie vergt. Maar als het nodig is blijft de 

werkgroep actief.  

 

KADERNOTA RUIMTE PROVINCIE UTRECHT 

Op weg naar de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie geeft de Kadernota Ruimte die in 2010 

opgesteld is uitgangspunten voor woningbouw, bedrijventerreinen, recreatiegebieden, natuur etc. We 

hebben meegedaan in de discussie samen met verschillende Utrechtse milieuorganisaties. Dit heeft 

geleid tot 10 belangrijke aandachtspunten die NMU ingediend heeft. We blijven het vervolg hierop 

intensief volgen en waar zinvol reageren.  

 

BESTEMMINGSPLANNEN/STRUCTUURVISIE WIJK BIJ DUURSTEDE 

In 2009 hebben we ruim ingezet op inbreng in bestemmingsplannen en structuurvisie Wijk bij 

Duurstede. Het effect blijkt daarvan minimaal te zijn. In 2010 hebben we geen inspraak en overleg 

gevoerd rond bestemmingsplannen. 

 

WINDENERGIE  

In Nederland worden 5 windenergie-projecten opgestart door de milieuorganisaties. Lokale 

organisaties worden daar actief bij betrokken, zo ook onze werkgroep. We hebben meegedacht over 

geschikte locaties en mogelijkheden voor draagvlak. Dit zal in 2011 voortgezet worden.SPUITZONES 

De problematiek van te dicht bouwen ten opzichte van boomgaarden is nog steeds niet goed opgelost 

in Wijk bij Duurstede. Meermalen – ook in 2010 – hebben we richting gemeente  aangegeven waar 

gangbare regelgeving te vinden, zodat iedereen een gezonde leefomgeving krijgt en houdt. 

 

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 is nu afgerond. Zoals al eerder gemeld heeft relevante informatie gegeven 

onder andere voor de herplant van een laanbeplanting langs de Amerongerwetering en andere 

waardevolle beplantingen voor veermuizen. 

 

AMERONGERWETERING 

In 2010 hebben we geen energie in dit project gestopt. Helaas worden dode, zieke of omgewaaide 

bomen nooit vervangen door nieuwe bomen. Toch willen we de gemeente blijven overtuigen om tot 

herplant en herstel van een laanbeplanting langs de Amerongerwetering over te gaan: om 

landschappelijke, ecologische en historische redenen. 

 

WERKGROEP VAN DE STUURGROEP KROMME RIJNLANDSCHAP 

Deze werkgroep bestaat nog steeds rondom de landschapscoördinator in onze regio. Paul neemt 

vanuit de werkgroep landschapsbeheer nemen we deel aan de werkgroep. 
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Heemtuin --- door Alfred van Kessel 

 
VRIJWILLIGERS 
Dit jaar sloten Lex en Jannie zich bij de heemtuinploeg aan en ook Atie Klaver was nu en dan weer 
van de partij. Dat betekent dat we nu met z’n achten waren: 
 
Henk, Petra, Anne, Alfred, Atie, Lex, Jannie, Candida 
 
WERKZAAMHEDEN 
In het vroege voorjaar hebben we zoals gebruikelijk een deel van het wilgengriend afgezet en daarna 
lag het werk nog vrij lang stil omdat de winter maar niet van wijken wist. Vanaf eind april tot eind 
september zijn we gemiddeld eens in de 2 à 3 weken in de tuin aan het werk geweest. De struiken 
langs de westrand zijn flink teruggesnoeid, de kruidentuin intensief gewied en aangevuld met nieuwe 
plantjes, de heggetjes geschoren, de paden geschoffeld, rommel opgeruimd. Helaas zijn er door 
miscommunicatie met de gemeente ook een paar dingen met het maairegime misgegaan. Zo werd 
o.a. het akkertje gemaaid, net op het moment dat het op z’n mooist was met een overvloed aan 
bloeiende klaprozen. Hierover is overleg met de gemeente geweest en we zullen zorgen dat de 
instructie naar de gemeente correct en duidelijker wordt. 
 
VOORUITBLIK 
Met de uitbreiding van de werkploeg zijn ook allerlei ideeën en nieuwe plannen voor de toekomst 
opgeborreld. Eén daarvan is om te proberen toch weer de mogelijkheden voor het plaatsen van een 
informatiebord bij de heemtuin. Andere betreffen het inzetten van de mogelijkheden van de heemtuin 
voor natuur-educatieve doeleinden. Omdat natuureducatie breder ingezet zou kunnen worden dan 
alleen via de heemtuin is de wens geuit om een verenigingsbrede bijeenkomst waarbij ook ideeën, 
initiatieven en mogelijkheden vanuit andere hoeken binnen de vereniging aangedragen, resp.gepeild 
kunnen worden. 
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