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Voorwoord 

 

 
 
Beste Leden, 
 
Voor de Nederlandse natuur was 2011 geen gelukkig jaar. Het beleid van de rijksoverheid heeft een 
scherpe wending genomen ten nadele van natuur, landschap en milieu. Voorlopig is het vrijwel 
gedaan met de uitbreiding van natuurgebied, de bescherming van talrijke soorten en het terugdringen 
van de vervuiling. 
Gelukkig voegen niet alle lagere overheden zich voetstoots naar deze tendens. Wij zijn in dat verband 
zeer verheugd, dat de gemeente Wijk bij Duurstede de subsidiëring van onze Vereniging heeft 
voortgezet. Het is te hopen, dat op locaal en regionaal niveau voldoende weerstand kan worden 
geboden, totdat de Haagse wind weer een andere kant op gaat blazen. Voor plaatselijke 
vrijwilligersorganisaties als de onze is daarbij een belangrijke taak weggelegd. De daadwerkelijke 
persoonlijke inzet van burgers vormt immers het beste bewijs van hun betrokkenheid bij hun 
omgeving. We laten daarmee zien, dat het om òns landschap en om ònze natuur gaat, waarvoor we 
bescherming vragen, maar waarvoor we ons ook willen inspannen. 
 
In het Jaarverslag 2011 vinden jullie de neerslag van al die inspanningen, Zoals steeds krijgen deze 
vooral gestalte in het kader van de werkgroepen Vogels, Landschapsbeheer, Flora en Heemtuin, 
waarvan hierna verslag wordt uitgebracht. 
Enkele overkoepelende zaken dienen hier nog te worden aangestipt. 
Ten eerste de afronding van onze toetreding tot het IVN. Zoals de meesten van jullie weten, heeft 
deze nogal wat voeten in de aarde gehad. Het bestuur heeft er steeds naar gestreefd om tot een 
constructie te komen, waarbij zowel voor- als tegenstanders van de toetreding zich bij onze Vereniging 
thuis zouden blijven voelen. Uiteindelijk is een modus gevonden, die de goedkeuring van het bestuur 
van het IVN heeft gekregen èn de instemming van de leden. Na enkele jaren zullen we gezamenlijk 
moeten evalueren, of we de goede stappen hebben gezet. 
Dan iets over een oude en een nieuwe werkgroep. In 2011 heeft Sonja Fris, jarenlang de stuwende 
kracht van de werkgroep Beleid en Projecten, besloten haar werkzaamheden te beëindigen. We 
hebben inmiddels op een borrel afscheid van haar als coördinator genomen. Helaas is het de laatste 
jaren niet gelukt veel leden voor deze werkgroep te werven. De meesten van ons gaan kennelijk liever 
het veld in, dan dat ze beleidsstukken bestuderen en vergaderingen aflopen. We staan derhalve in 
2012 voor de keuze om een ultieme poging te wagen een nieuwe bemanning van de werkgroep te 
vinden, dan wel haar taken aan het bestuur over te dragen. 
Al enige tijd streven we naar het ontstaan van een nieuwe werkgroep Natuureducatie. In 2011 hebben 
enkele leden een IVN-cursus op dit terrein gevolgd, hebben we weer natuurstages van 
Reviusscholieren begeleid en enkele contacten in het basisonderwijs gelegd. Hopelijk liggen hier de 
kiemen voor verdere groei tot een structurele bijdrage van onze Vereniging aan de plaatselijke 
natuureducatie, waar het maar matig mee gesteld is. 
Rond het actuele thema van de eventuele plaatsing van een aantal windmolens in Wijk bij Duurstede 
hebben we een goed bezochte en levendige discussieavond georganiseerd. In 2012 zullen deze 
molens zeker nog het nodige stof doen opwaaien, ook binnen onze eigen kring. 
Tenslotte heeft het bestuur in het verslagjaar de gebruikelijke contacten met bestuurders en met 
organisaties op ons terrein onderhouden. Zo hebben we onder andere kennis gemaakt met de nieuwe 
wethouder, enkele verkennende gesprekken gevoerd met raadsleden en houdt Paul Jacobs zich 
actief bezig met het gemeentelijk bomenbeleid.  
 
Namens het Bestuur, 

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

 

 

  Resultatenrekening 2011 Werkelijk 2011   Begroot 2011 

    Kosten Baten   Kosten Baten 

1. Abonnementen 75,00     100,00   

2. Activiteiten 250,42     300,00   

3. Aflossing voorschot via tussenrekening 125,00         

4. Algemene kosten 448,71     600,00   

5. Bestuurskosten 511,34     500,00   

6. Contributies 16,50 2.185,50     2.200,00 

7. 
Donaties (150 algemeen + 340 
landschapsbeheer)   490,00     400,00 

8. Drukwerk en kantoorbenodigdheden 317,18     400,00   

9. Flora en fauna 0,00     300,00   

10. Financiële administratie 126,37     150,00   

11. Gemeentelijke subsidie   4.730,00     4.200,00 

12. Heemtuin 122,08     400,00   

13. Gebruikers-en kortingsvergoeding DNS 2.232,00 464,60   2.300,00 600,00 

14. IVN afdracht 746,40     850,00   

15. Landschapsbeheer 3.012,53 155,92   3.500,00   

16. Opbrengst verkoop ooievaars via bank   125,00       

17. Projecten 0,00     200,00   

18. Subsidie derden (landschapsbeheer)   2.335,11     2.500,00 

19. Verzekeringen 438,61     500,00   

20. Vogelwerkgroep 447,71     300,00   

21. Website 94,01     100,00   

    8.963,86 10.486,13   10.500,00 9.900,00 

  Positief 2011 1522,27   Negatief    600,00 

    10.486,13 10.486,13   10.500,00 10.500,00 

 
Toelichting resultatenrekening 2011. 

1. Lidmaatschap Stichting Faunabescherming, De Vlinderstichting, Het Utrechtslandschap en de 
Stichting Vrienden van de Hordenboomgaard.  

2. In 2011 zijn de kosten voor de natuurwerkdag volledig op rekening gekomen van de 
vereniging. 

3. Op het openstaande voorschot “project ooievaar” is € 125,00 afgelost. Rest nog een voorschot 
van € 97,20. 

4. Het betreft kosten voor huur van de postbus, de ledenvergaderingen en de 
schoonmaakkosten van De Nieuwe Schakel (ook andere huurders van het gebouw betalen 
hier aan mee). 

5. Hieronder vallen de kosten voor de Kamer van Koophandel en notariskosten 
(Statutenwijziging) 
Sonja Fris heeft afscheid genomen van de werkgroep projecten. Een cadeau en de 
afscheidsborrel met een aantal genodigden zijn voor rekening van het bestuur gekomen. 

6. In 2011 hebben leden die in 2010 hun contributie niet voldaan hebben alsnog betaald. Helaas 
zijn ook in 2011 weer leden die niet betaald hebben. Na het sturen van brieven en mails 
hopen wij dat ook die leden alsnog hun contributie over 2011 in 2012 zullen voldoen. 
Het ledenaantal is teruggelopen. Aan het begin van het jaar telde de vereniging 138 leden. Op 
31 december 2011 staat de teller op 133 leden. 

7. Donaties van particulieren. Werkgroep Landschapsbeheer heeft voor veel particulieren 
werkzaamheden verricht.  
In 2010 heeft een afdeling van de SNS bank een workshop gehad onder begeleiding van 
enkele actieve leden van de werkgroep Landschapsbeheer. De vereniging heeft voor deze 
activiteit in 2011 € 300,00 mogen ontvangen. 
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Dit jaar heeft de Rabobank de actie “Een steuntje in de rug” gehouden. De vereniging heeft 
hierop gereageerd. De Rabobank heeft ons € 150,00 geschonken. Onze vereniging is de bank 
zeer erkentelijk voor dit steuntje. 

8. Kosten voor het drukken van het jaarverslag, de kosten voor het versturen van de 
uitnodigingen en  het jaarverslag voor de algemene ledenvergaderingen. 

9. De werkgroep flora en fauna heeft in 2011 geen kosten gemaakt. 
10. Bankkosten. 
11. Voorgaande jaren was de gemeentelijke subsidie (waarderingssubsidie) vastgesteld op € 

4400,00. 
Elk jaar houdt de gemeente 10% in op die subsidie. Na goedkeuring van het jaarverslag 2010, 
het op tijd indienen van de subsidieaanvraag 2012 en een activiteitenplan is de resterende € 
440,00 uitgekeerd. 
Met ingang van 1 januari 2011 is de subsidie verminderd en krijgt de vereniging € 4290,00 per 
jaar. 
Dit jaar is het bedrag in twee termijnen overgemaakt en is er geen 10% ingehouden, waardoor 
de gemeentelijke subsidie hoger uitvalt dan begroot. 

12. Aanschaf van plantjes en zaden.  
13. Gebruikers- en kortingsvergoeding van de verenigingsruimte van De Nieuwe Schakel. 
14. Afdracht aan het IVN. Onze vereniging telde aan het eind van dit jaar 85 IVN-leden en 2 

huisgenootleden. Afdracht voor een huisgenootlid bedraagt € 1,25 en voor een lid € 8,65. 
15. Het aanschaffen van nieuw gereedschap en reparaties aan machines. 

Alle kosten voor het onderhoud van de klompenpaden (Overlangbroekse - en Gerrit 
Achterbergpad), het Vikinghofterrein en de poelen vallen onder de werkgroep 
Landschapsbeheer. Deze kosten worden elk jaar gedeclareerd bij diverse instanties. 

16. In 2011 zijn er weer ooievaars verkocht.  
17. Dit jaar zijn er geen kosten gemaakt door de werkgroep projecten. 
18. In 2010 zijn declaraties ingediend bij de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij 

Duurstede, Landschap Erfgoed Utrecht en het Utrechtslandschap. Deze zijn in 2011 voldaan. 
De subsidie voor Kleine Landschapselementen (KLE) van 2010 is in 2011 uitgekeerd. 

19. Het betreft brand-, aansprakelijkheids-, collectieve ongevallen- en instrumentenverzekering. 
De aanhangwagen van de werkgroep Landschapsbeheer is eveneens verzekerd. 

20. Ton Janssen heeft zorg gedragen voor het plaatsen van uilenkasten bij diverse particulieren in 
het buitengebied. 

21. Jaarlijks terugkomende kosten voor onze website. 
 

Balans en vermogen 31-12-2011   

Balans per 31-12-2011 :   

Kas 0,94 

Bank 9357,48 

Voorschot 97,20 

Vermogen 31-12-2011 9455,62 

    

Balans per 01-01-2011 :   

Kas 0,94 

Bank 7710,21 

Voorschot 222,20 

Vermogen 01-01-2011 7933,35 

Winst 1522,27 

  9455,62 

 

Kas 2011   debet credit 

01-01-2011 in kas   0,94 

31-12-2011 in kas   0,94 
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  Begroting 2012 kosten baten 

1. Abonnementen 100   

2. Activiteiten 300   

3. Algemene kosten 600   

4. Bestuurs- en organisatiekosten 500   

5. Contributies    2.200 

6. Donaties   300 

7. Drukwerk en kantoorbenodigdheden 400   

8. Financiële administratie 150   

9. Flora en fauna 300   

10. Gemeentelijke subsidie   4.200 

11. Heemtuin 400   

12. Gebruikers-en kortingsvergoeding DNS 2.400 500 

13. IVN afdracht 900   

14. Landschapsbeheer 3.500   

15. Projecten 200   

16. Subsidies derden (landschapsbeheer)   2.500 

17. Verzekeringen 500   

18. Vogelwerkgroep 400   

19. Website 100   

  Nadelig saldo  1.050 

    10.750 10.750 

 

  Begroting 2013 kosten baten 

1. Abonnementen 100   

2. Activiteiten 300   

3. Algemene kosten 600   

4. Bestuurs- en organisatiekosten 500   

5. Contributies    2.000 

6. Donaties   300 

7. Drukwerk en kantoorbenodigdheden 400   

8. Financiële administratie 150   

9. Flora en fauna 300   

10. Gemeentelijke subsidie   4.000 

11. Heemtuin 300   

12. Gebruikers-en kortingsvergoeding DNS 2.400 500 

13. IVN afdracht 900   

14. Landschapsbeheer 3.500   

15. Projecten     

16. Subsidies derden (landschapsbeheer)   2.500 

17. Verzekeringen 500   

18. Vogelwerkgroep 400   

19. Website 100   

  Nadelig saldo  1.150 

    10.450 10.450 
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blauwe kiekendief, foto Paul Dirksen 

Werkgroep vogels --- door Ton Janssen 

 
EXCURSIES 
Er zijn dit jaar 6 dagexcursies gehouden en 2 avondexcursies. Van de dagexcursies zijn er 2 in het 
voorjaar gehouden en 4 in het najaar. Het lagere aantal in het voorjaar is het gevolg van veel 
inventarisatiewerk van broedvogels van eind maart tot half juni. 
In februari is in ijzige kou een tocht langs de zuidkant van de Lek tot aan Vianen gemaakt en zagen 
we daar onze eerste grutto’s van dit jaar. Een smelleken laag over het riet scherend was  een mooie 
waarneming die dag. 
In april zijn we naar de Kampina in Brabant geweest. Het werd mooi zonnig weer en schitterend zagen 
we de boomvalk hoog in de lucht op libellen jagen. In het naaldhout zagen we o.a. zwarte mees en 
kuifmees. 
De Stabrechtse heide met boomvalken, boomleeuwerikken en roodborsttapuit werd in september 
bezocht. 
Oktober, de trektijd zochten we de kust op bij de Hondsbossche Zeewering. Het werd een geweldige 
vogelexcursie met 56 waargenomen soorten. Vooral de strandleeuwerik, rode wouw en blauwe 
kiekendief zorgden voor veel enthousiasme. In de putjes zaten veel goudplevieren en wat 
watersnippen. 
 
In de Lepelaarsplassen, waar wij in november een bezoek brachten, zagen we een vrij nieuwe exoot, 
de stekelstaarteend. Het klapstuk kregen we die dag in de Oostvaardersplassen waar een klapekster 
een muis ving en op een gepunte tak spietste. Zo’n waarneming krijg je maar één keer in je leven. 
In december zijn we naar de Ooipolder geweest een schitterend wandelgebied. Leuke waarnemingen 
waren daar een jagende sperwer en fouragerende witgatjes. 
In april hebben we ’s avonds langs de dijk naar de steenuilen 
geluisterd. Altijd weer fascinerend als ze zich laten horen. 

Eind juni zijn we naar de Leusderheide geweest om 
nachtzwaluwen te zien en te horen. Het was een mooie avond dus 
lukte zowel het zien als het horen van deze geheimzinnige vogel. 
 
Dit jaar is het vogelweekend niet meer gehouden. De vaste kern 
van de vogelwerkgroep vindt het na zoveel jaren ook wel mooi 
geweest. 

 
INVENTARISATIES EN TELLINGEN 
Zoals elk jaar wordt veel inventarisatiewerk verricht. De gegevens daarvan gaan naar SOVON en de 
terreinbeheerders. Van eind maart tot half juni waren Wim, René en Ton de vaste tellers van 
Gravenbol die met zonsopgang het veld introkken om hun waarnemingen te doen. Af en toe kwam 
daar nog een andere vogelaar bij om mee te tellen. Met een mooie zonsopgang is dat geweldig werk.  
Deze tellingen worden nu rechtstreeks op de computer bij SOVON ingevoerd. De verwerking is nu 
bijna afgerond. 
Het Vikinghofterrein werd in dezelfde periode door Frans en Ton op de vroege woensdagochtend 
geteld.We telden16 soorten broedvogels, 2 soorten minder dan vorig jaar. Ook het aantal soorten niet 
broedvogels liep terug van 23 naar 19. 
 
De ooievaars deden het goed dit jaar. In de Volderstraat vlogen 2 geringde jongen uit. Op het 
Vikinghofterrein waren er 3 jongen. Bij het ringen waren er nog 2 aanwezig. Waar die 3

e
 is gebleven is 

onduidelijk. Er waren veel belangstellenden bij het ringen hier. 
 
De blauwe reigers in het kasteelpark hadden 27 bewoonde nesten, 1 nest meer dan verleden jaar. 
De huiszwaluwkolonie in de binnenstad liep licht terug. Dit jaar waren er 29 broedparen tegen 33 vorig 
jaar. Eén bezet nest is dit jaar verloren gegaan doordat het naar beneden is gevallen. 
De oeverzwaluwkolonie is ten opzichte van verleden jaar gegroeid van 109 naar 149 paar. In het 
vroege voorjaar werd de wand weerbijgewerkt door het te ontdoen van plantengroei. 
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Opnieuw leverden onze nachtelijke telling van kwartelkoningen eind juni van dit jaar weer geen 
resultaat op. Het is nu voor het 2

e
 jaar dat er geen kwartelkoning in de Amerongse Bovenpolder, ons 

telgebied, kon worden waargenomen. In totaal werden er in Nederland 110 paar vastgesteld, 
hoofdzakelijk in het noorden van het land. Met name het rivierengebied bleef sterk achter. 
Half januari werd weer meegedaan aan de Europese Waterwildtelling. De vogelwerkgroep telt de 
Kromme Rijn vanaf Bunnik tot aan Wijk bij Duurstede. De waarnemingen kunnen jaarlijks flink 
verschillen als gevolg van het weer. Leuk was wel dit jaar de waarneming van een ijsvogel na al het 
koude weer in de vroege winter. Wim, René, Paul D. en Ton waren de tellers. 
In februari werd door Wim, René, Frans en Ton meegedaan aan de midwinter roofvogeltelling op een 
traject van Lekdijk en Rijndijk. Er werden 16 buizerden en 1 steenuil geteld. Opvallend was het 
ontbreken van de torenvalk, die landelijk duidelijk in aantal afneemt. 
In oktober zaten Frans, Paul D, Dick en Ton op hun post bij Gravenbol voor de Bird Watchtelling. Een 
dikke mist belemmerde het tellen. Zij bleven echter trouw op hun post in de hoop dat de mist snel zou 
optrekken. Echter helaas! 
In de late herfst is door Wim  en Ton begonnen met de ganzenslaapplaatstelling voor SOVON. 

 
UILENWERK. 
Voor het 5

e
 jaar werden van eind februari tot mei steenuilterritoria weer door Ton  geïnventariseerd. 

Dat waren er binnen de gemeente Wijk bij Duurstede 45. Eén meer dan verleden jaar. Daarnaast 
werden de nestkasten gecontroleerd of zij bezet waren door steenuilen. De door steenuilen bezette 
nestkasten werden vervolgens gevolgd  t.b.v van het broedbiologisch onderzoek. Van de 39 
nestkasten waren er 12 bezet door een steenuil, 8 door een spreeuw en 1 door een boommarter. De 
12 steenuilpaartjes leverden 44 eieren. Drie legsels gingen in het eistadium verloren. Bij één werd het 
mannetje bij de overburen dood gevonden. Het vrouwtje verlaat dan de eieren vanwege de honger. 
Een ander nest werd door werkzaamheden verstoord en de oorzaak van het 3

e
 nest is niet bekend. Er 

werden 30 jongen geboren. Daarvan zijn er 23 uitgevlogen. Een nest met 4 jongen bleek later 
verhongerd. Naast de nestkast werd een door een sperwer geslagen kauw gevonden. Vermoedelijk is 
ook de steenuil slachtoffer geworden. Bij het ringen bleek dat de jongen in goede conditie waren bij 
een vergelijking van leeftijd en gewicht. Ook de broedbiologische gegevens worden gedaan voor 
SOVON. Er werden dit jaar 11 nieuwe steenuilkasten uitgezet in de gemeente en 1 in Doorn. 
Van de kerkuilen hadden we dit jaar 1 broedgeval in Wijk bij Duurstede. Er waren 4 eieren en 3 jongen 
die konden worden geringd. In de kerstvakantie heeft een kerkuil zich doodgevlogen tegen een gevel 
op het industrieterrein. In totaal staan er 19 kerkuilkasten van ons in de gemeente.  Daarvan zijn er 2 
dit jaar geplaatst. Naast een kerkuil werden ze bezet door een holenduif en een solitaire steenuil. 
 

ooievaars, 
foto Klaas Everards 
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jonge kerkuilen, foto Ton Janssen 

         
 
 

In de Betuwe contoleren we 21 kerkuilkasten, waar door ons ( Ton, Wim, René en Goof) de  controle 
is overgenomen. Daarvan zijn er 4 dit jaar geplaatst. Een van deze kasten werd geplaatst bij een boer 
waar, in de baltstijd, aan de overzijde van de weg door de gemeente een schuur met een bezette kast 
werd afgebroken. De gemeente werd gevraagd de kosten van de kast te vergoeden. Toen ook na 
herinnering aan het verzoek taal nog teken uitbleef hebben wij de AID op de hoogte gebracht van 
deze schending van de Flora en Faunawet.  Drie kasten werden er in de Betuwe bebroed. Het leverde 
13 eieren op waaruit 12 jongen werden geboren. Verder werden er 4 kasten bezet door kauwen en 2 
door een holenduif, 
Van de kerkuilen worden de braakballen verzameld en naar de Zoogdiervereniging gezonden om de 
muizensoorten in een gebied te inventariseren ten behoeve van de Zoogdieratlas die wordt 
voorbereid.  
Verder zijn er dit jaar een bosuilkast en een ransuilkenkunstnest geplaatst 
Van een bosuilnest zijn dit jaar ook de jongen geringd. 

 
EDUCATIE. 
Ook dit jaar door ons weer medegewerkt aan boomplantdag en zijn in samenwerking met de 
Hordenboomgaard lessen gegeven over bomen en bijen. Er wordt namelijk bij de soorten bomen die 
worden geplant op gelet of het goede drachtplanten zijn. 
Op 4 scholen is dit jaar weer een les verzorgd over uilen. 
Met Scouting is een opruimactie georganiseerd om aangespoelde rommel op Gravenbol op te ruimen. 
Het was een groot succes. 
Samen met de werkgroep Landschapsbeheer is weer medewerking verleend aan het Reviuscollege 
voor maatschappelijke stages 
Regelmatig zijn stukjes over vogels en excursieaankondigingen in de lokale pers verschenen. 

bosuil, foto Klaas Everards 
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wilgen knotten op Het Lange Broek 

Werkgroep landschapsbeheer --- door Paul Jacobs 

 
“ Werkgroep Landschapsbeheer blijft in 2011 (in) alle takken de baas !? “ 
 
Afgelopen jaar kende het werkterrein van de Werkgroep Landschapsbeheer weer een drietal jonge 
loten. Naast inrichting en beheer van het nieuwe Gerrit Achterbergpad werd de opgedane kennis 
van de cursus heggen vlechten op diverse te ver doorgeschoten struwelen in de regio toegepast. 
Ook gingen we in 2011 voor het eerst bij particulieren op zoek naar waardevolle bomen. Deze 
verse aanwinsten konden aangegrepen worden, omdat er minder leerlingen voor de 
Maatschappelijke stage zich aandienden, een vervolgopdracht voor het registreren van 
insectenpopulaties in boomgaarden (Universiteit Wageningen ) uitbleef en de kikkers en 
salamanders (monitoren poelen voor Stuurgroep Kromme Rijnlandschap ) geheel met rust 
gelaten wilden worden. Het knotten van wilgen, het stoven van essen en het verjongen van 
hakhout ging daarin tegen, wellis waar met een grillige opkomst, onverdroten door. Het 
Overlangbroekse klompenpad lieten we ook niet links liggen. Al met al waren we in 2011 weer meer 
dagdelen buiten aan de slag en met hulp van enig gemotoriseerd gereedschap konden we volstaan 
met iets minder mensuren dan in topjaar 2010. 
 
VRIJWILLIG(ST)ERSBESTAND       
Papier is geduldig en daar prijkten in 2011 bij de hoogste stand de namen van 62 vrijwillig(st)ers op. 
Hiervan bleken er achteraf 15 slapende reserve, maar het gros liet zich 1 of meer dagen actief zien. 
Grofweg 40 natuurmensen doken voorbije seizoen meer dan 5 keer ongeduldig het veld in en zelfs 
20 zaagden er 10 of meer dagen driftig op los. Leuk was te zien dat enkele mensen, die langere tijd 
afwezig waren geweest, toch de weg naar onze energieke knotclub terugvonden en dat echtgenotes 
hun knotmannen in de natuur kwamen vergezellen en uiteraard ook (de bomen) aanpakten. Helaas 
hadden we enkele langdurig zieken te betreuren en zullen we het rode hoofd van onze “gastarbeider” 
uit Soest gaan missen, omdat hij na 6 jaar trouwe dienst het langer toch een bos te ver vond.  
Door de verdergaande verbreding en intensivering van de werkzaamheden wordt er naar 
gestreefd de taken van de coördinator te verdelen. Het coachen van het monitoren van de poelen 
heeft onder Klaas Everards helaas maar 1 jaar stand gehouden; inmiddels trekt Veronique Regout-
Simons wel de kar voor het Gerrit Achterbergpad. 
 

      
                                  
WERKZAAMHEDEN 
De roep om onze brede inzet nam in 2011 weer hand over hand toe. Deze werd aanvankelijk de mond 
gesnoerd door het A-team (de zaterdagploeg), die in het voorjaar 3 keer op een rij 
buitenproportioneel met rond de 40 werklustigen aantrad en een B-team (doordeweeks), dat naast 
het vaste rooster nog 78 extra dagen ging knotten, maaien, vlechten en markeren. Voor het 
optuigen van het Gerrit Achterbergpad waren we zelfs 3 midweken aan een stuk in de weer (en 
wind/regen). In het najaar halveerde de opkomst op de zaterdagen door een samenloop van 
omstandigheden. Hoewel het B-team het gat probeerde dicht te fietsen, werd dit niet gehaald, doordat 
op een gegeven moment bij ons de fut opraakte. Toen ook nog diverse laarzen in de prut bleven 
steken, gunden we onszelf ook maar een echt kerstreces. Twee verschillende duo’s ontfermden zich 
over het in kaart brengen van particuliere waardevolle bomen en namen het beheer van een 
verwaarloosd eikenhakhout aan. Landgoederen ( nu 7 op onze werklijst ) komen steeds meer in trek. 
Zo waren we in 2011 voor het eerst actief op Sandenburg en adopteerden we het landschapsbeheer 
op Leeuwenburg volledig. 
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plantwerk langs de Dwarsweg in Doorn  

Vegen we al onze arbeid van 2011 op een grote hoop dan komen we ondanks de dip in het najaar tot 
een respectabel resultaat : ons groene leger was op 129 dagen buiten te vinden en werkte zich 
2.973 uur bij 25 verschillende eigenaren in het zweet. 

 

Knotten : 
De meeste tijd en inzet besteedden we ook in 2011 aan onze karakteristieke knotbomen. Op totaal 17 
locaties werden wilgen, elzen en populieren geknot. Als primeur hadden we afgelopen jaar ook 
een eik, die we na een blikseminslag proberen te redden door er een knotboom van te maken. Het 
knotten op zich is meestal niet de grootste klus, maar het slepen en stapelen van de takken naar de 
weg voor afvoer door de Gemeente of naar een centraal punt ter verbranding vraagt om de inzet van 
“lastdieren”. Deze dubbele energieverspilling en de luchtverpesting bij het stoken betreuren we, maar 
zonder passende hulpmiddelen ( terrein-wagen, paard of lier ) is het aanleveren voor biobrandstof 

in de regel ondoenlijk. Alleen hebben we op Landgoed 
Leeuwenburg met de eigen adellijke trekker uit 1963 de takken 
milieubewust overgebracht naar het bos. Ook hebben we aan het 
bestuur van de Kinderboerderij de Vliert doorgegeven waar verse 
wilgentakken gereedliggen, opdat zij ze kunnen ophalen als voer en 
speelgoed voor de herten.  
 
                                            
Nieuwe aanplant op de Natuurwerkdag 5 november 2011:  
Alweer de zevende keer op een rij deden we mee aan de jaarlijkse 
Landelijke Natuurwerkdag. Door de tevreden contacten bij 

inrichting en beheer van het Gerrit Achterbergpad leverde Landgoed Sandenburg met 600 te planten 
bomen de match voor weer een nieuwe locatie met weer een andere bezigheid. Nou met een 
verwarmend lentezonnetje op de rug gingen bij 30 eigen werkgroepleden en 9 gasten op 3 singels 
aan de Dwarsweg in Doorn alle registers open. Door 
mijn blufpoker had de boswachter de dubbele 
hoeveelheid plantmateriaal laten aanrukken. En deze 
1.200 jonge eikenboompjes verdwenen allemaal 
vakkundig in de zelf gegraven plantgaten. Op de koop 
toe werden nog de stammen van 60 elzen, die langs 
de wal stonden, opgesnoeid. Bovendien was er 
voldoende tijd over voor een gezellig babbeltje en 
voldoende pauzes, waarbij met monden vol lof ook 
over de eigen goedverzorgde catering werd gepraat. 
Daarbij vonden we gastvrij onderdak in de kapschuur 
van de nabijgelegen boerderij. 

 
 

Stoven van essen : 
Doordat onze vaste stek, het Dwarsdijker bosje aan de Hoekse dijk, in de zomer op slot ging, 
konden we ons maar 1 keer in het voorjaar op zaterdag uitleven in het esenhakhout. Door de om zich 
heen grijpende essensterfte ( schimmel Chalara fraxinea ) besloot Staatsbosbeheer alle 
vergunningen terstond op te schorten, omdat met name de jonge twijgen, die ná het stoven zijn 
ontstaan, ten gevolge van deze schimmelziekte afsterven. Maar goed dat we doordeweeks nog een 
3tal dagen de rillen hadden gefatsoeneerd en het dikke hout hadden kort gezaagd en afgevoerd. 
Hoewel we zodoende  het Dwarsdijker bosje opgeruimd hebben achtergelaten, vrezen we dat deze 
epidemie in samenhang met uitblijvend beheer de doodsteek wordt voor dit voor het Kromme 
Rijngebied kenmerkend en wereldwijd zeldzame landschapselement.   
 
Uitdunnen houtwallen :  
Op de Strijp en bij Klein Katwinkel werden ieder op 2 ochtenden gedeelten van een houtwal 
opgeschoond, gesnoeid en verjongd. De laanbomen kregen zo een beter aanzien en de gewenste 
onderbegroeiing van m.n. Hulst, Kamperfoelie en Eekhoorntjesbrood meer kans. Op Leeuwenburg  is 
een aanvang gemaakt met het afzetten van ver doorgeschoten elzen. Op genoemde locaties, behalve 
Klein Katwinkel waar gestookt wordt, zijn de takken op rillen gelegd en is het zwaardere hout 
afgevoerd.  
 
Eikenhakhout : 
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In het werkplan, dat met de eigenaar van Leeuwenburg is opgesteld, is ook het herstel van 250 
vierkante meter eikenhakhout met achterstallig beheer opgenomen. In 2011is hier met het afzetten 
van de eiken en het verwijderen van andere boomsoorten al 60 uur aan besteed. De kavel heeft al 
gedeeltelijk een open aanblik gekregen en aan de sporen te zien, vinden de reeën achter de rillen 
weer beschutting tijdens hun rustmomenten. Zorg is derhalve geboden om passende maatregelen te 
nemen, opdat de jonge spruiten vanaf volgend voorjaar niet worden opgepeuzeld. 
 
       Inzet A +B-team bij knotten, stoven, uitdunnen en afzetten in 2011 in vergelijking met 2010: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Bomen : 

 A-team :      

2011 voorjaar       4         156           39   632      222 

2011 najaar       4         108           27   438   1.341  * 

2011 Totaal       8         264           33 1.070   1.563  * 

2010 Totaal       8         226           30    921      650 

 B-team :      

2011 voorjaar     15         108             7    476      150 

2011 najaar     14         101             7    437      176 

2011 Totaal     29         209             7    913      326 

2010 Totaal     33         293             9 1.239      793 

 A+Bteam :      

2011 totaal     37         473           13 1.983     1.889  * 

2010 totaal     41         519           13 2.160     1.443 

 Toe/afname   -/- 4       -/- 46            - -/- 177     + 446 

 Toe/af %  -/- 11%       -/- 10 %           0 % -/- 9 %     + 24 % 

                                                            * dit jaar zijn de geplante bomen (1.202 ) er bij opgeteld. 
 
Hoewel we doordeweeks met het totale winterzaagwerk iets terugzakten mede tengevolge van de 
extra inzet voor de heggen en een echt kerstreces, deed het A-team er in het voorjaar een schepje 
bovenop ter gedeeltelijke compensatie van de najaarsdip, waardoor de totale inzet in tijd iets ( 10%) 
onder maat van 2010 uitkwam. Evenwel nam het aantal behandelde bomen ( 1.889 ) met bijna 
een kwart toe door de grote plantwoede op de Natuurwerkdag.  
      
Beheer Vikinghof : 
Met het nieuwe werkplan voor 2011 in de hand liep het toch uit de klauwen door niet meewerkende 
hangjongeren en een haperende maaimachine. Bij ieder bezoek kregen we bulten rotzooi voor de 
kiezen, constateerden we weer vernielingen aan meubilair en borden, maar ook trakteerden ze een 
keer ongewild op een rondje bier. Onze maaimachine Harry bleek vooral nat gras niet meer goed 
aan te kunnen, hetgeen veel ergernis opleverde en weinig voortgang bij de maaibeurten van 400 
meter pad. Aanschaf van een nieuwe  robuustere maaimachine, die ook op de klompenpaden 
ingezet kan worden, wordt dan ook overwogen.  De stammen van de knotwilgen werden opgesnoeid. 
Het inplanten van een stukje bos werd door het ontbreken van het plantmateriaal uitgesteld. Het 
aanleggen van een slangenbroeihoop en het uitdunnen van een ander stukje bos houdt Het Utrechts 
Landschap ook nog van ons tegoed.  
 
       Inzet bij  beheer Vikinghof  in 2011 in vergelijking met 2010: 
 

Jaar : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
mensuren : 

Totaal ma- 
chine-uren : 

Totaal  
Zwerfvuil : 

2011        8          18          2         59         24  13,5 kg 

2010      11          32          3       138         21 5,4. 

Toename : -/-3(27%) -/-14 (44%)  -/-79(57%)    +3(14%) +8,1(150%) 

 
Het vlechten van heggen : 
Gewapend met de verkregen kennis tijdens de cursus van Landschap 
Erfgoed Utrecht en superdikke handschoenen gingen we in 2011 in de 
regio 4 heggen met een totale lengte van 200 meter te lijf. Voordat er 
gekliefd  en gevlochten kon worden, moest eerst heel wat overbodige 
ondergroei en veelal stekelig verstrikt tophout verwijderd worden. Op 
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dunne stukken moest er bij geplant worden, wat soms later gebeurde vanwege vorst in de grond. 
 
         
 
 
Inzet bij  het vlechten van heggen in 2011 in vergelijking met 2010: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Gevlochten/ 
geplant : 

2011 Winter      3          30           10       124    200 m. 

2010       1            4             4         28      80 m. 

Toename :  +2(200%) +26 (650%)  +96(343%) +120(150%) 

      
Overlangbroekse Klompenpad : 
Door de komst van  “het nieuwe broertje Gerrit” zat er voor het Overlangbroekse pad  ook  een 
berg extra werk achter, daar een deel van het OLB-tracé Gerrit Achterbergpad zou gaan heten en er 
markeringen moesten komen voor overstappunten/routes en een OLB-routeverlenging werd 
geïntroduceerd. Dit hield heel wat (om)stikkeren en bordjes verwisselen/bijhangen in. Hiertoe 
gedwongen werd het maaien en snoeien op een iets lager pitje gezet.   
 
       Inzet B-team bij beheer Overlangbroekse Klompenpad in 2011 in vergelijking met 2010: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Zwerfvuil : 

2011 Hele jaar       13         35           3     102    0,3kg. 

2010 Hele jaar       18         54           3     190    2,8 kg. 

Toename :  -/-5(27%) -/-19 (35%)  -/-88 (46%) -/-2,5(89%) 

                                                              bij het zwerfvuil van 2011 missen we de luie krantenjongen .  
 
Gerrit Achterberg Klompenpad : 
Nou dat had heel wat voeten in de aarde voor, tijdens en nadat het GA-pad op 20 mei 2011 feestelijk 
werd geopend. Om doordrongen te raken, dat bij dit klompenpad de natuur overgoten zou worden 
met cultuur, was het doorlezen van “Wim van Amerongen’s voetsporen van Gerrit Achterberg” 
verplicht, maar beslist geen straf. Voor ons op de achtergrond speelden discussies over de plaats van 
de gedichten, vergunningen bruggetjes en lijst van genodigden, maar onze hamvraag was “zijn de 
bordjes op tijd klaar! “. Ondanks dat er voorwerk was gedaan, door in week 15 alle markeringsplekken 
op foto’s vast te leggen, werd het in week 19 en 20 een race tegen de klok. In 195 uur werden alle 
benodigde bordjes vastgeschroefd en de stikkers in een 2

e
 ronde opgeplakt, omdat ze anders door 

enige nattigheid al direct van de palen zouden afglijden. Hiervoor werd in totaal meer dan 300 
kilometer met de fiets afgelegd. De opening was een plesante happening, waarbij onze 
vrijwillig(st)ers duidelijk herkenbaar waren door een klompenpadbordje op de borst(en). Daarmee was 
voor ons de kous niet af, want de wandelaars werden nog met een klompje het riet, brandnetels, 
bramen en laaghangende takken ingestuurd. Daar stoeiden we met name op de trace’s tussen 
Langbroekerdijk en Buntlaan de rest van mei en de zomermaanden mee. In het staartje van 2011 
werden we nog geplaagd door een “onschappelijke recreant”, die met de vervanging van de palen van 
het Recreatieschap Midden Nederland zonder bericht ook al onze bordjes langs de Kromme Rijn 
had weggenomen. Een extra cessie voorboren en vastschroeven van nieuw bestelde 
klompenpadbordjes was dus gewenst.  
        

vlechtwerk op Rhijnesteijn 
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       Inzet B-team bij beheer Gerrit Achterbergpad in 2011 in vergelijking met 2010: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Zwerfvuil : 

2011 Hele jaar       28           94           3       384      0,6kg. 

2010 Hele jaar         0             0           0           0         0 kg. 

Toename :  28(100%)      94 (100%)  384(100%)   0,6(100%) 

 
      Inzet B-team bij beheer beide klompenpaden in 2011 in vergelijking met 2010: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Zwerfvuil : 

2011 Hele jaar       41         129            3       486      0,9kg. 

2010 Hele jaar       18           54            3       190       2,8kg. 

Toename :  23(127%)   75(139%)   296(156%) - 1,9(68%) 

         
Door beide paden ook met 1 overstaproutes te verbinden, 3 overstappunten te creëren, het 
Overlangbroekse klompenpad 1 verlenging te geven en aan het Gerrit Achterbergpad 2 
verkortingen toe te voegen, maakt dit op legio manieren wandelen langs alle natuurelementen 
van het Kromme Rijn gebied mogelijk, waarbij typische gedichten ook nog je gedachten tot 
rust of op hol kunnen brengen. 
 
 
Monitoren van Poelen : 
Vorige jaren hadden we de eigenaren van poelen actief benaderd, maar door zomerdrukte rond en op 
de klompenpaden namen we in 2011een afwachtende houding aan. Daardoor bleef oproepend 
gekwaak vanuit de poelen uit en zakten we terug naar het niveau van 2009. Als je ook de 
onderzoeksresultaten van opeenvolgende bezoeken vergelijkt, geldt voor de meeste poelen dat er 
nauwelijks verandering inzit, zodat een jaar overslaan geen aderlating is. 
 
       Inzet B-team bij inventarisatie poelen in 2011 in vergelijking met 2010: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Poelen : 

2011 Juli-aug.        0          0           0         0       0 

2010         6        19           3     130     16 

Afname :      -/-6      -/-19        -/-3  -/-130 
 

 -/-16 

 
 
Biodiversiteit in de fruitteelt : 
Het vervolgproject dat voor 2011 was aangezegd, bleef uit, zodat we afgelopen jaar nul komma nul  
insecten hebben gevangen. Vermeldingswaardig is wel dat enkele fruittelers, die de informatie-avond 
op 28 oktober 2009 bezocht hebben, zijn overgegaan tot aanplant van gemengde hagen. 
 
 

Feestelijke opening Gerrit Achterbergpad  20 mei 2011 
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Inventarisatie waardevolle bomen : 
Nadat in 2010 171 gemeentelijke bomen het predicaat “Waardevol “ hadden gekregen, was het de 
beurt aan particulieren om bijzondere bomen aan te melden. Hoewel de bevolking via een huis aan 
huis flyer daartoe opgeroepen was, kwamen er in 2011 maar 5 aanvragen binnen. Deze werden 
allen door ons onderzocht, waarbij 1 zieke boom afviel. De aanbevelingslijst bleef tot het einde van 
het jaar in de la liggen in de hoop dat er toch nog meer waardevolle bomen zouden bijkomen. 
Verontrustend is dat er in 2011 al 3 waardevolle bomen voor de bijl zijn gegaan en voor 4 andere 
ook een kapvergunning is aangevraagd. Tevens zouden er voor de te kappen gewone bomen meer     
herplantverplichtingen kunnen worden opgelegd.  
 
       Inzet B-team bij registratie waardevolle bomen in 2011 t.o.v. 2010: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Totaal waarde- 
volle bomen: 

Totaal 
vrijwilligers : 

Totaal 
Uren : 

2011 Mei.-aug.        2            6            2       9 

2010 Jan.-aug.      29        171            2     91 

Afname :  -/-27(93%) -/-165(96%)  -/-82(90%) 

     
Maatschappelijke Stages : 
Na het debacle met een Zeister school in 2010, beperkten we ons in 2011 tot leerlingen van het 
Revius. De 5 stagiaires, die in november 2010 waren begonnen, slaagden allen in maart 2011 cum 
laude. De nieuwe lichting 2

e
/3

e
 jaars is zijn individuele stage al weer gestart, maar hoe groot het 

totale aantal precies wordt, zit nog verstopt in de digitale pipeline. Namelijk 10 stagiaires zijn er 
aangekondigd, 6 hebben zich aangemeld, maar 3 zijn er daadwerkelijk al aan de slag gegaan.  
De klassikale stage van de 1

e
 jaars liep in de zomer ( 4 dagen achtereen ) weer als en tierelier. Na  

onderweg vanaf de Utrechtse Heuvelrug afzakkend naar het Kromme Rijn gebied diverse 
bodemmonsters te hebben opgeboord om de  invloeden van ijs en rivier te doorgronden, waren 
Landgoederen Klein Katwinkel en Het Lange Broek het decor voor diverse 
beheerswerkzaamheden. 25 Leerlingen in 2 groepen gesplitst mochten hun kunnen tonen bij het 
uitsteken van distels en wilgenopslag,  het trekken van flap uit de poelen, het snoeien van 
bramen en het plaatsen van een afrastering. Hoewel het geen opdracht was, toonden enkelen 
totaal geen koudwatervrees door languit in de poelen onder te gaan. 
 
Inzet  bij begeleiding Maatschappelijke stages in 2011 t.ov. 2010: 
 

2010 : Seizoen : Totaal 
leerlingen : 

Totaal dagdelen : Totaal 
uren 
begeleiding : 

Revius klas 3 : voorjaar 5 30 200 

Revius klas 1 : Juni 25 4 87 

Revius klas 2/3 : najaar 3 4 25 

Totaal 2011:  33 38 312 uur. 

Totaal 2010:  118 8 217 

Toe/afname:  -/- 85 (72%) +30(79%) +95(44%). 

 

            
 
 

enthousiasme tijdens stage   
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(in) alle takken de Baas !? 

Alle werkzaamheden van de Werkgroep Landschapsbeheer in 2011 totaal  : 
Als je het hele landschapsverhaal van onze werkgroep voor 2011 aaneenrijgt, kom je er achter dat op 
een of ander gebied op 129 dagen 1 of meerdere teamleden in het veld actief geweest zijn, waarbij 
in totaal 2.973 uur oftewel 372 mensdagen oftewel 1,7mensjaar zijn gemaakt. Daar komen nog 
bovenop de uren van voorbereiding, overleg, dagdromen en verslaglegging. 
 
       Alle werkzaamheden 2011 bijeengeharkt  : 
 

Activiteit : Dagdelen : Aantal uren : Resultaat : 

    

1. Knotten, stoven, afzetten 37     1.983 1.889 mooie bomen en struiken. 

2. Beheer Vikinghof  8           59 Een leuk stukje natuur dicht(er)bij. 

3. Vlechten van heggen  3        124 Daar kun je ook niet meer langsheen. 

4. Onderhoud Klompenpaden  41        486 Legio wandelmogelijkheden. 

5. Inventarisatie poelen -  - Kikkers en salamanders rust gegund. 

6. Telling insecten fruitteelt -  - Geen gezoem aan ons hoofd. 

7. Waardevolle bomen   2            9  …, dus niet meer aankomen. 

8. Maatschappelijke stages  38        312  De toekomstige vrijwilli(g)sters. 

Totaal 2011 : 129 dagdelen    2.973 uur  178.380 minuten natuurplezier ! 

      Dagdelen/               Uren 2011 
        t.o.v. voorgaande jaren : 

Totaal 2010: 114 3.055             113 %.                  97 %. 

Totaal 2009: 101 2.269             128 %                  131 %. 

Totaal 2008:  52 2.022             248 %                  147 %. 

Totaal 2007:  21 1.236             614 %                  241 %. 

Totaal 2006: 17   998             759 %                  298 %. 

      
 

Budget : 
Naast een part van de Gemeentelijke subsidie van Wijk bij Duurstede voor de totale vereniging 
kregen we afgelopen jaar een onkostenvergoeding van Heuvelruggemeente en Gemeente Wijk bij 
Duurstede  ( ieder 50 %) voor de extra beheerskosten Overlangbroekse Klompenpad over 2010 ; 
van de Provincie Utrecht de KLE-gelden voor een gedeelte van het knotwerk in 2010; van het 
Utrechts Landschap een vergoeding van de brandstofkosten voor het maaiwerk in 2010, en een 
kleine tegemoetkoming  van een landgoed voor slijtage gereedschap voor activiteiten in 2011. Ook 
viel ons een donatie ten deel van de verzekeringsbank waarvoor we in 2010 een workshop 
verzorgden. Van Landschap Erfgoed Utrecht zijn 2 vuilprikkers en 2 heggenscharen ontvangen 
om op de klompenpaden in te zetten. Zij zorgden ook voor het markeringsmateriaal. Noodzaak is 
om in 2012 de reserves aan te spreken om een nieuwe maaimachine te kunnen aanschaffen. 
 

 
 

 
 
Afsluiting seizoen : 
Woensdagavond 6 april 2011 was La Siciliana in de Peperstraat weer geheel verbouwd voor de 
seizoenafsluiting van  onze werkgroep Landschapsbeheer. Maar liefst 40 vrijwillig(st)ers, 
waaronder de 5 stagiaires schoven aan voor een Italiaanse hap en drankjes tegen een schappelijke 
prijs. Hennie Hadderingh, werd uitgeroepen tot vrijwilligster van seizoen 2010/2011. Uit de poel 
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nieuw talent dient zich aan 

van genomineerde  bikkels kwam zij bovendrijven door haar doorstoot najaar 2010 naar het B-team, 
als onze verslaggeefster ter plekke voor wijkonline en het ter beschikking stellen van een 
motorkettingzaag. Daarvoor mocht ze plaatsnemen op een essenhouten salonzetel van het type “elsje 
2011 “ van createur Ton van der Made. Als coördinator viel mij ook een speech, drank, boek en 
bonnen van de gezamenlijke mensschappen ten deel, dat me “ik teken nog één jaar bij “ ontlokte.   

 
Eindconclusie : 
Na lezing van dit verslag moge duidelijke zijn dat het vrijwillige arbeidspotentieel, dat de 
Werkgroep Landschapsbeheer in 2011 weer op de been heeft gebracht, niet “in alle takken de 
baas” maar wel op 7 groenbeheersterreinen zijn vrouwtje/mannetje stond en daar ook de jeugd via 
de maatschappelijke stage weer warm voor probeerde te krijgen. Helaas konden we enkele nieuwe 
aanvragen niet honoreren, maar we hebben opnieuw in 2011 een expansief aantal 
landschapselementen van 25 natuur/landgoed/agrarisch bedrijven/particulieren omarmd. 
Hoewel het Haagse groenbeleid verbleekt en ontbladert (derhalve dringende oproep redacteur aan 
de staatsecretaris van Landbouw, Natuur en Economische Zaken : “Jij hoeft De Natuur niet te 
snoeien, laat dat maar aan ons over ! “ ) , is het verheugend, dat we kunnen blijven bouwen op de 
support van met name LandschapErfgoedUtrecht en Gemeente Wijk bij Duurstede. 
Als we naar 2012 vooruitzien komen we ook bij “de baas van alle takken”. Voor de continuïteit en 
flexibiliteit van de volwassen geworden Werkgroep Landschapsbeheer ( aantal uren in 6 jaar 
verdrievoudigd; aantal dagdelen bijna het 8voudige ) is het noodzakelijk dat er meer 
”trekpaarden” komen en we weer een standvastige zaterdagopkomst bereiken. Op onderstaand 
jeugdtalent kunnen we daarbij niet wachten. 
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Werkgroep Flora --- door Candida van Wirdum 

 

AKTIVITEITEN 
 
De werkgroep heeft de volgende gebieden geïnventariseerd (zie ook kaartje): 

• Essenhakhout Overlangbroek (Laarzenpad) - (april) 

• De waarden van Gravenbol – gedeelte rondom de recreatieplas - (mei) 

• Vikinghof - (mei) 

• Natuurontwikkelingsstrook langs Kromme Rijn - (juni) 

• Steenwaard - (juli) 

• Moersbergse waard - (juli) 
 
Er zijn twee dagexcursies verder weg georganiseerd: 

• Dal van de Mosbeek – Twente  (juni) 

• Dwingelderveld (augustus) 
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Gemiddeld namen ca 7 mensen deel aan de inventarisatierondes, de belangstelling voor de 
verderweg-excursies was minder. Dat neemt niet weg dat bij de deelnemers aan deze dagexcursies 
de waardering  daarvoor wel heel groot is en we houden ze er dan zeker ook wel in. De totale groep 
telde 12 mensen. 
 

              
 
 
Essenhakhout 
Na de lange strenge winter was de natuur duidelijk iets achter bij andere jaren, maar er bloeide toch 
ook al wel van alles: mannetjesereprijs, klimopereprijs en veldereprijs, pinksterbloemen, speenkruid, 
hondsdraf, zandraket en nog zo het een en ander. Langs de greppels zagen we veel elzenzegge.  
 

 

 

 

mannetjesereprijs  elzenzegge 
 
 
Gravenbol 
De vegetatie in dit gebied verandert geleidelijk aan wel wat. Ratelaar en heksenmelk bijvoorbeeld 
breiden zich uit, groot streepzaad en berenklauw waren dit jaar duidelijk minder prominent aanwezig. 
Staatsbosbeheer heeft in de winter de populierenbossen onthoofd en voert ook gedurig strijd met de 
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opslag van wilgen en meidoorn. Deze activiteiten hebben mogelijk ook wel enige invloed op de 
ontwikkeling van de plantengroei in de directe omgeving. 
Klein vlooienkruid, dat we een aantal jaren geleden met enige regelmaat vonden op de lagere 
oevergedeelten, hebben we nog niet weer aangetroffen.  
 
Vikinghof 
Het Vikinghofterrein biedt weinig interessants in deze fase. Direct na het op de schop nemen van het 
terrein was er een ware explosie van allerlei pionierplanten, maar inmiddels is dat stadium gepasseerd 
en is het allemaal eentoniger geworden, met weinig bijzondere soorten.  
 
Oever  Kromme Rijn  
Ook hier  is de hausse aan pionierplanten inmiddels voorbij, maar het blijft nog een boeiend stukje 
terrein met veel afwisseling binnen een relatief klein areaal. Oeverbegroeiing met witte waterkers, 
watermunt, gele lis, wolfspoot, grote egelskop, beekpunge, hier en daar blauw glidkruid. 
Op natte plekken verder van de oever:  rode watereprijs, ijle zegge, grote waterweegbree, 
zompvergeetmijnietje, moeraszuring, kleine watereppe o.a. 
 

 

 

 
witte waterkers  bitterzoet 
 
 
Steenwaard 
De Steenwaard blijft een zeer gevarieerd en soortenrijk stuk uiterwaard. Waarschijnlijk is dat te 
danken aan de open ligging en daarmee het bloot staan aan de dynamiek van rivier, weer en wind.  
 
Moersbergse Waard 
De Moersbergse waard is maar een smal strookje uiterwaard, maar zeker vlak langs de oever zijn 
vaak wel bijzondere dingen te vinden. Het ene jaar vind je hier de grote kaardebol, een andere keer 
de stekelnoot, de doornappel of het gevleugeld helmkruid. De rivier brengt het zaad of een kiemplant, 
bij een volgende gelegenheid haalt hij het er weer weg. Op de wat hoger gelegen delen doet de 
laatste jaren vooral de kattendoorn het geweldig goed. De zomerdijk is in de loop der jaren veel 
minder soortenrijk geworden. Ooit vonden we hier bijvoorbeeld veldsalie, ratelaar, knolboterbloem: nu 
niet meer.  
  
Dal van de Mosbeek 
De Mosbeek ontspringt uit de heuvelrug van Ootmarsum, Twente, dicht tegen de grens met 
Duitsland.. Het gebied wordt gekenmerkt door een sterk reliëf, geologische afwisseling en een grote 
verscheidenheid aan grondsoorten en dat uit zich onder andere in een grote rijkdom aan 
plantensoorten. We maakten een prachtige wandeling, door een zeer afwisselend landschap en  
vonden inderdaad heel veel verschillende planten. De weersverwachting was niet best, maar de 
werkelijkheid was, daar althans, een stuk beter! 
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klein vogelpootje  klein vogelpootje – detail 

vruchtjes 
 
 
Dwingelderveld 
Het Dwingelderveld is een uitgestrekt natuurgebied en wij zagen er die dag eigenlijk maar een klein 
stukje van. Het is natuurlijk een totaal ander soort terrein dan het rivierengebied hier en dat betekent 
dat je ook direct allerlei planten tegenkomt die je niet zomaar herkent en dat kost tijd! Verschillende 
soorten wolfsklauwen (primitief soort planten), grondster, waterlobelia, diverse veenmossen, 
lavendelheide, veenbes, zonnedauw, waterpostelein, bosdroogbloem. Dat was weer een mooie en 
leerzame dag! 
 

 

 

 
Koelervaartsveen – Dwingelderveld        foto Joop Reitsma  stekende wolfsklauw                                foto Joop Reitsma 
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Werkgroep Heemtuin --- door Candida van Wirdum 

 

AKTIVITEITEN 

 
De heemtuinwerkgroep had dit jaar te kampen met een terugval van actieve mensen: enerzijds door 
drukke werkzaamheden elders, anderzijds door ziekte. Bij Jannie Boom, partner van Lex Kramer, 
beide nog maar net aangetreden tot ons team, openbaarde zich in het voorjaar een reeds ver 
uitgezaaide longkanker, waaraan zij begin 2012 overleden is. Alfred van Kessel heeft voorlopig zijn 
bijdrage aan het werk in de heemtuin moeten stoppen om meer aandacht aan zijn baan bij 
Agentschap.nl te kunnen geven. Desalniettemin hebben we de tuin toch redelijk op orde kunnen 
houden: de kruidentuin, het meest arbeidsintensieve onderdeel, heeft er niet onder geleden – de 
paden zijn goed begaanbaar gebleven en het afval dat met enige regelmaat in de tuin achtergelaten 
wordt is opgeruimd. 

 
  
 
 
 
 
 
De gemeente heeft dit jaar alles netjes op tijd 
gemaaid, alleen is het jammer dat verzuimd werd het 
maaisel af te voeren. Voor de ontwikkeling van de 
plantengroei is het van belang dat dat wel gebeurt, 
omdat het zorgt voor een zekere verschraling van de 
bodem. Tijdens het jaarlijkse overleg met de mensen 
van de gemeente is dit besproken en we hebben 
goede hoop dat het volgend jaar allemaal in goede 

banen gaat lopen. Tevens is aan de gemeente gevraagd om het bordje dat honden verbiedt om in de 
heemtuin te poepen te vervangen door een bordje dat honden verbiedt om überhaupt in de heemtuin 
te komen.  Het bord dat mensen er op wijst dat ze waterdiertjes beter terug kunnen zetten in de vijver 
dan ze mee naar huis te nemen, buiten medeweten van de werkgroep geplaatst, zal verplaatst 
worden naar een iets bescheidener  plek. 
Publieksaktiviteiten hebben we niet kunnen realiseren en ook het ontwikkelen van een nieuw infobord 
is even voor ons uit geschoven. We hopen daar komend jaar wel aan toe te komen. 

 

Natuurgidsencursus 2013-2014 – door Candida van Wirdum 

 

Als IVN afdeling zijn wij in het voorjaar benaderd door de IVN afdeling Nieuwegein en omstreken om 

samen weer een natuurgidsencursus op te zetten voor 2012-2013. Wij hebben hier positief op 

gereageerd. Vanuit de afdeling WbD zijn Klaas Everards, Ruud Waltman en Candida van Wirdum 

betrokken bij de organisatie. Er is regelmatig overleg, ca. maandelijks, geweest over de opzet en 

invulling van de cursus. In december is er een informatieavond geweest voor belangstellenden, maar 

die werd mager bezocht. De cursus start 7 maart 2012 en loopt door tot 9 december 2013. Tot op 

heden hebben zich vanuit Wijk bij Duurstede 2 mensen aangemeld voor deze cursus. Er wordt nog 

een poging gedaan meer deelnemers vanuit Wijk te krijgen.
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Colofon 

 

Voorzitter 

Peter van der Eerden 

578023 

P.C.vanderEerden@uva.nl 

Secretaris 

Mary Ann Arentz 

06-53831003 

arentzb@hotmail.com 

 

Financiën 

Veronique Regout 

 

 

Website & Flora 

Candida van Wirdum 

576464 

candida@jolicoeur.nl 

 

Vogels 

Ton Jansen 

575496 

ton.janssenwbd@casema.nl 

 

Landschapsbeheer 

Paul Jacobs 

571720 

paulliesel@hotmail.com 

 

Heemtuin 

Alfred van Kessel 

576730 

alfredvankessel@xs4all.nl 

 

 

 

 

 

Correspondentieadres: 

VNMW 

Postbus 293 

3960 BG Wijk bij Duurstede 

 

 

 

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

 


