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Voorwoord 
 
 
 
Beste Leden, 
 
Voor U ligt het verslag over ons drieëntwintigste jaar. Want zo lang bestaan we alweer als vereniging. 
Enerzijds gelukkig met nog steeds een groep leden van het eerste uur, anderzijds, ook gelukkig, met 
elk jaar ook weer enkele nieuwelingen, die onze gelederen zijn komen versterken. 
Gewoontegetrouw staan onze werkgroepen centraal. In dit verslag, maar ook in de activiteiten die we 
organiseren. Het hart van de vereniging klopt immers in het veld. Of het nu gaat om het zorgzame 
onderhoud van de heemtuin, om het fijne werk van de floristische inventarisatie, om het stoere zagen 
en snoeien door onze landschapsbeheerders of om het tellen en beschermen van 'onze' vogels, de 
kern van ons handelen is de daadwerkelijke zorg voor de natuur in onze naaste omgeving. 
Natuurlijk blijft er, ondanks al dat werk, altijd wat te wensen. Op twee punten hebben we dit jaar wel 
enige vorderingen gemaakt, maar nog niet de doelen bereikt, waarnaar we streven. Vooral dankzij de 
inzet van Paul Jacobs en Ton Janssen hebben we nog heel wat aan educatie kunnen doen. Maar het 
bestuur wil al geruime tijd meer: een 'echte' vijfde werkgroep, vooral gericht op kinderen. Iedereen in 
de wereld van de natuurbescherming kent het verschijnsel van de jongste generaties, die ver zijn 
afgedreven van het 'buitenleven'. We zullen ze wel niet allemaal weer terug in het bos en aan de 
slootkant krijgen. Maar we geloven in de permanente fascinatie van de natuur en dus in de kans om 
een deel van onze jongeren daarvoor terug te winnen. Nu maar hopen op enkele senioren uit onze 
gelederen, die ze de weg willen wijzen.   
En dan is er het bomen- en groenbeleid van de gemeente. We volgen daarin tot nu toe twee sporen. 
Meewerken en meedenken waar het kan. Maar ook kritisch volgen en onze stem verheffen. Naar 
aanleiding van de bomenkap in de Steenstraat hebben we in het verslagjaar ons zelfs juridisch tegen 
de gemeente moeten keren. Dat konden we niet winnen. Ondermeer, omdat we te laat aan de rem 
zijn gaan hangen. Dat moet beter en dat kan beter. Dit te meer, omdat telkens blijkt dat er onder 
bevolking wel degelijk de behoefte leeft aan mooi en ecologisch waardevol openbaar groen. Dus daar 
ligt onze tweede grote wens. Een goed functionerende 'zesde' werkgroep, die het groenbeleid kritisch 
en constructief volgt en waar nodig probeert bij te stellen. We zullen er ook in 2013 weer onze best 
voor doen. 
In 2012 speelde de discussie over windenergie een belangrijke rol binnen de gemeente. En ook 
binnen de Vereniging. Omdat we als bestuurders niet onze eigen mening wilden laten prevaleren, 
hebben we een enquête en een discussieavond gehouden. Zoals misschien te verwachten was, 
liepen de standpunten scherp uiteen en de emoties soms stevig op. Dat is niet erg. Zowel voor- als 
tegenstanders bleken gedreven door de zorg voor het milieu, de natuur en het landschap. Uiteindelijk 
tekende zich geen duidelijke meerderheid onder de leden voor of tegen windenergie af. In zo'n  geval 
past een bestuur des te meer terughoudendheid. Die hebben wij dan ook betracht.    
In het verslagjaar verliet ons één van onze meest markante leden. Gelukkig om een positieve reden. 
Candida van Wirdum is verhuisd naar een nog rustiger plek dan in haar boot aan de rivier. U leest 
erover in het verslag van de heemtuin. Wij danken haar voor al het werk dat ze voor de vereniging 
heeft verricht en wensen haar alle geluk in haar nieuwe omgeving. En we zijn verheugd dat 
heemtuinders en floristen proberen ook zonder Candida's inzet het werk gaande te houden. 
Tot de vaste hoogtepunten van elk jaar behoort de Natuurwerkdag, dit keer in weer en wind. Het is 
telkens verbazingwekkend hoe veel werk op zo'n dag verzet wordt. Uw ongeoefende voorzitter hield 
er behalve grote bewondering voor de diehards in de wilgen ook enkele weken rugklachten aan over.  
 
 
 
 
Namens het Bestuur, 

Peter van der Eerden, voorzitter                 
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Financieel jaarverslag inclusief begroting --- door  Veronique Regout 
 

  Resultatenrekening 2012 Werkelijk 2012  Begroot 201 2 
    Kosten Baten  Kosten Baten 

1. Abonnementen               75,00                     100,00   
2. Activiteiten                       300,00   
3. Aflossing voorschot via tussenrekening               34,75        
4. Algemene kosten             337,50                     600,00   
5. Bestuurskosten             821,52             179,25                   500,00   
6. Contributies            2.207,50             2.200,00 
7. Donaties         
  a. Algemeen               125,00                400,00 
  b. Landschapsbeheer               257,00      

8. Drukwerk en kantoorbenodigdheden             341,98                     400,00   
9. Financiële administratie             139,46                     150,00   

10. Flora en fauna                       300,00   
11. Gebruikers- en kortingsvergoeding DNS          2.232,00             537,20                2.300,00             600,00 
12. Gemeentelijke waarderingsubsidie            4.290,00             4.200,00 
13. Heemtuin          

  a. Algemeen             142,13                     400,00   
  b. Donaties Janny Boom             223,69             515,00      

14. IVN afdracht             727,85                     850,00   
15. Landschapsbeheer          2.259,73               25,00                3.500,00   
16. Opbrengst verkoop ooievaars via bank                 34,75      
17. Projecten                       200,00   
18. Subsidie derden (landschapsbeheer)              2.015,85             2.500,00 
19. Verzekeringen             628,81             190,95                   500,00   
20. Vogelwerkgroep             254,14                     300,00   
21. Website               94,01                     100,00   

           8.312,57       10.377,50             10.500,00         9.900,00  
  Positief 2012        2.064,93      Negatief 2012            600,00  

         10.377,50       10.377,50             10.500,00       10.500,00  
 
 
 
Toelichting resultatenrekening 2012. 
 
1. Lidmaatschap Stichting Faunabescherming, De Vlinderstichting, Het Utrechtslandschap en de 
Stichting Vrienden van de Hordenboomgaard.  
2. In 2012 zijn geen kosten voor activiteiten gemaakt. 
3. Van het openstaande voorschot “project ooievaar” is € 34,75 afgelost. Rest nog € 62,45. 
 4. Het betreft kosten voor huur van de postbus, de ledenvergadering en de schoonmaakkosten van 
de De Nieuwe Schakel (ook andere huurders van het gebouw betalen hier aan mee). 
5. Hieronder vallen de kosten voor de Kamer van Koophandel. 
Mary-Ann Arentz heeft haar functie als secretaris in 2012 neergelegd. Op 17 juli heeft het bestuur 
haar een afscheidsetentje aangeboden. Het cadeau komt ten laste van het bestuur. Het etentje is door 
de leden van het bestuur betaald. 
Candida van Wirdum-Daan is in oktober van dit jaar verhuisd naar Overijssel. Als afscheid heeft het 
bestuur haar een etentje aangeboden. Vele jaren heeft Candida zich ingezet voor de vereniging. De 
kosten van het etentje en het cadeau komen ten laste van het bestuur. 
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Het bestuur heeft een bijdrage van € 125,00 gegeven aan de natuurgidsencursus (2012-2013) van het 
IVN. 
Twee leden hebben ieder een tegemoetkoming van € 25,00 ontvangen voor hun deelname aan de 
jeugdnatuurgidsencursus. 
5. In 2012 hebben, leden die in 2011 hun contributie niet voldaan hebben, alsnog betaald. Helaas zijn 
ook in 2012 weer leden die niet betaald hebben.  
Na het sturen van brieven en/of mails hopen wij dat ook die leden alsnog hun contributie over 2012 in 
2013 zullen voldoen. 
6. Het ledenaantal van 133 is hetzelfde gebleven. Enkele leden hebben opgezegd. Ons lid Janny 
Boom is 6 januari overleden. Wij hebben ook een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. 
7a. In 2012 heeft de Rabobank de actie “Een steuntje in de rug” gehouden. De vereniging heeft hierop 
gereageerd. De Rabo heeft ons € 125,00 geschonken. Onze vereniging is de Rabo zeer erkentelijk 
voor dit steuntje. 
7b. Werkgroep Landschapsbeheer heeft voor veel particulieren werkzaamheden verricht. De 
werkgroep  heeft een kleine donatie mogen ontvangen. 
8. Kosten voor het drukken van het jaarverslag, de kosten voor het versturen van de uitnodigingen en  
het jaarverslag voor de algemene ledenvergadering. 
9. Bankkosten. 
10. De werkgroep flora en fauna heeft in 2012 geen kosten gemaakt. 
11. Gebruikers- en kortingsvergoeding van de verenigingsruimte van De Nieuwe Schakel. 
12. In 2011 mocht de vereniging € 4400,00 waarderingssubsidie van de gemeente ontvangen. Helaas 
is de subsidie met ingang van 1 januari 2012 verminderd en bedraagt de waarderingssubsisie € 
4290,00.  
13a. Aanschaf van plantjes en zaden. 
13b. Janny Boom was een trouw lid van de vogelwerkgroep. 
Veel bekenden, familie en vrienden van Janny hebben een donatie gestort op de rekening van de 
vereniging. Totaal is € 515,00 ontvangen. Haar wens was om iets voor de heemtuin te doen. Haar 
partner Lex Kramer heeft samen met leden van de werkgroep heemtuin het een en ander 
gerealiseerd. Henk van Werkhoven heeft een bijenhotel gemaakt. Er rest nog € 291,31.  
14. Afdracht IVN (huisgenootlid € 1,25 en € 8,65 lid). Totaal 84 leden en 1 huisgenootlid. 
15. Het aanschaffen van nieuw gereedschap en reparaties aan machines en gereedschap. 
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 
gedeclareerd bij diverse instanties. 
16. Er zijn weer enkele ooivaars verkocht. 
17. Geen onkosten werkgroep projecten. 
18. Subsidie voor Kleine Landschapselementen (KLE) van 2011 is in 2012 uitgekeerd. 
19. Het betreft brand-, aansprakelijkheids-, collectieve ongevallen- en instrumentenverzekering. De 
aanhangwagen van landschapsbeheer is eveneens verzekerd. 
Op verzoek van de verzekering is het aantal leden van de vereniging doorgegeven. Totaal 133 leden. 
Navraag bij de diverse werkgroepen heeft geresulteerd dat onze vereniging 60 actieve leden telt. 
Aan de hand van die gegevens is de verzekering weer aangepast. 
20. Ton Janssen heeft zorg gedragen voor het plaatsen van uilenkasten bij diverse particulieren in het 
buitengebied. Ook zijn dit jaar weer uilen en ooievaars geringd. 
21. Jaarlijks terugkomende kosten voor onze website. 
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Balans en vermogen 31-12-2012   1-1-2012 

Balans      

Kas                      0,93                    0,94 

Bank            11.457,17             9.357,48  

Voorschot                    62,45                  97,20 

Vermogen            11.520,55             9.455,62  

Toename 2012              2.064,93  

Vermogen 31-12-2012             11.520,55           11.520,55  

    

    

Kas 2012 debet  credit   

1-1-2012   0,94  

31-12-2012   0,93  
 
 

  Begroting 2013 kosten  baten  
1. Abonnementen             100,00   
2. Activiteiten             300,00   
3. Algemene kosten             600,00   
4. Bestuurs- en organisatiekosten             500,00   
5. Contributies             2.000,00 
6. Donaties               300,00 
7. Drukwerk en kantoorbenodigdheden             400,00   
8. Financiële administratie             150,00   
9. Flora en fauna             300,00   

10. Gebruikers- en kortingsvergoeding DNS          2.400,00             500,00 
11. Gemeentelijke waarderingssubsidie            4.000,00 
12. Heemtuin             300,00   
13. IVN lidmaatschap             900,00   
14. Landschapsbeheer          3.500,00   
15. Projecten     
16. Subsidies            2.500,00 
17. Verzekeringen             500,00   
18. Vogelwerkgroep             400,00   
19. Website             100,00   

         10.450,00         9.300,00  
  Nadelig saldo          1.150,00  

         10.450,00       10.450,00  
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Werkgroep vogels --- door Ton Janssen 
 
EXCURSIES. 
Voor de zomervakantie zijn er 3 excursies geweest. Naar de Amsterdamse Waterleidingduinen, waar 
vooral werd gezocht naar de waterspreeuw, die we echter niet vonden maar wel een grote gele 
kwikstaart.  

Naar het Nuldernauw en de polder Arkemheen 
voor het waterwild. In de polder zagen we daar 
de eerste grutto’s van dit jaar en in het randmeer 
duizenden smienten. In april gingen we naar het 
Hageven en De Plateau bij de Belgische grens. 
Een mooie waarneming was hier de klapekster 
die vanuit een dode els zijn territorium in de 
gaten hield. Met 73 waargenomen vogelsoorten 
was dit een zeer geslaagde excursie. 
 
 
 
 
 
 
 

Grutto   foto Paul Dirksen 
 
Begin juli is een nachtzwaluwexcursie naar de Leusderhei geweest. Zowel de nachtzwaluw als de 
houtsnip werden gezien en gehoord. 
Na de zomervakantie zijn we eind september voor de vogeltrek naar de Hondsbossche Zeewering 
geweest. Een uniek telpunt waar altijd wat te beleven valt. Vooral de strandleeuweriken wekten veel 
verwondering. Begin november is er een excursie geweest langs de Rijn van Wijk tot en met Rhenen. 
Leuke waarnemingen die dag waren de lepelaar op Gravenbol en de bonte strandloper in de 
Amerongse Bovenpolder.  
Begin december hebben we het eiland Goeree en de 
Brouwersdam bezocht. Met 55 waargenomen soorten was dit 
weer een uitstekende excursiedag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVENTARISATIES EN TELLINGEN. 
Opnieuw werd weer veel tijd gestoken in de inventarisatie van Gravenbol. Voor een deel van het 
gebied kon het vereiste aantal tellingen niet worden uitgevoerd daar een niet zo frisse stier bij de 
koeien was gelaten en wij gewaarschuwd werden dit deel niet meer in te gaan. Met SOVON wordt 
bekeken hoe de telgegevens van dit gebied alsnog van nut kunnen zijn. In totaal hadden wij 42 
soorten broedvogels . Bijzonder leuk waren de roodborsttapuit, de rietzanger en de 
sprinkhaanrietzanger als nieuwe broedvogelsoort. Als niet broedvogel werden waargenomen de 
roofvogels: bruine kiekendief, wespendief, buizerd en torenvalk. Andere soorten waren o.a. kluut, 
watersnip, kleine plevier, witgat, oeverloper, roodhalsfuut, brilduiker, wintertaling, grote zaagbek, 
smient, kleine mantelmeeuw, wulp, holenduif en koekoek. Ook in 2013 zal hier weer worden geteld. 
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Van de kolonievogels hadden  we de blauwe reigers in het kasteelbos. Door Frans werden 26 
bewoonde nesten geteld.. De huiszwaluwkolonie in de binnenstad is teruggezakt naar 26 broedparen. 
Twee oorzaken kunnen hier een rol in spelen. Zandstormen in de Sahara die veelvuldiger optreden 
door de klimaatverandering en verliezen veroorzaken en een beperking van beschikbare klei nu het 
haventerrein netjes is gemaakt. Er zijn 3 kunstnesten bij geplaatst. Daarvan zijn er 2 bezet door een 
huiszwaluw. 
Ook de oeverzwaluwkolonie in Rijswijk liep terug van 147 paar in 2011 naar 75 paar in 2012. In het 
voorjaar is de wand hier weer broedklaar gemaakt. 
We hadden dit jaar een uitzonderlijk goed kwartelkoningen jaar. Die worden in de Amerongse 
Bovenpolder twee nachten geteld. Al een paar jaar werden er geen kwartelkoningen in deze 
uiterwaard meer waargenomen maar dit jaar hadden we 5 roepende mannetjes. Een revival? 
In het kader van de Europese Waterwildtelling werd half januari de Kromme Rijn van Bunnik  tot de 
Rijn en een groot deel van het landelijk gebied geteld.  Voor de eendachtigen valt  de laatste jaren een 
teruggang te bespeuren. 
Ook werd weer meegeteld voor de roofvogeltelling in februari. Daarvoor wordt een dijktraject van Rijn 
en Lek geteld. Een sperwer die vlak voor de auto een merel sloeg was een spectaculaire waarneming 
op deze teldag. 
Begin oktober werd de telpost op Gravenbol in het kader van het Bird Watch project weer bezet. 
Het ooievaarsnest in de stad is vervangen. Het oude nest was zover opgehoogd dat het bij veel regen 
te nat werd. Daardoor stierven de jongen van de kou. Dit jaar is daar geen broedsel tot stand 
gekomen. Gelukkig deden de ooievaars op het Vikinghofterrein het goed. Daar konden 2 jonge 
ooievaars worden geringd. Materiaal uit de ooievaarsleskist is tentoongesteld in de bibliotheek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Rotganzen                                                     foto Paul Dirksen 
UILENWERK 
Opnieuw werd er weer veel werk aan de uilen besteed. Door het timmerwerk van Hans Dirksen 
konden weer flink wat steenuilkasten worden uitgezet. Dit jaar 14 stuks.In totaal zijn er ruim 60 
nestkasten voor de steenuil de afgelopen 6 jaar uitgezet. In de kasten die in 2012 zijn uitgezet kon je 
geen bezetting verwachten. We vonden 15 nestkasten in gebruik bij de steenuil.Daarin hadden we 14 
broedsels. Daarvan gingen er 2 verloren één door een bijenzwerm die de kast in bezit nam en de 
ander doordat een sperwer de moederuil sloeg. Meer gegevens over de steenuilen vindt u op de site 
van de vereniging.. 
In totaal werden dit jaar 46 kerkuilkasten gecontroleerd zowel in Wijk bij Duurstede e.o. als in de 
Betuwe. Hiervan waren er 7 in gebruik bij de kerkuil. Daaruit kwamen 26 jongen waarvan er 22 
konden worden geringd, Er is overleg gaande over het afstoten van kasten in de Betuwe met iemand 
woonachtig in dat gebied. Ook over de kerkuil komt meer informatie op de site.. 
De den in de Zocherstraat, de roestplek van de ransuilen in de winter werd door Bart en Doortje 
Ebbinge en Hans Dirksen geteld, 29 stuks. Kan je nagaan wat een natuurwaarde zo’n boom heeft. In 
de nazomer zijn er 4 kerkuilen , die gerevalideerd waren in het roofvogelasiel in Woudenberg door ons 
uitgezet in niet bezette kasten. 
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ADVIES. 
In het jaarverslag van 2010 meldden wij van overleg met het streekverband over beplanting met 
hoogstamfruit in oude huisboomgaardjes. Dat heeft dit jaar geresulteerd in het herstel van een oude 
boomgaard aan de Lekdijk west. Landschappelijk is dit van belang en in de toekomst hebben daar ook 
de steenuilen baat bij. 
 
EDUCATIE. 
Op verschillende scholen is dit jaar weer in 5 klassen een uilenles met braakballen pluizen gegeven. 
Dit levert altijd veel enthousiasme op. Regelmatig heeft onze vogelfotograaf Paul Dirksen vogelfoto’s 
met bijschrift naar de pers gestuurd. 
In de heemtuin zijn 4 vogelnestkastjes opgehangen en een vleermuiskast. Ook is een insectenhotel 
geplaatst dat is vervaardigd door Henk van Werkhoven. Dit brengt een extra meerwaarde met zich 
mee. 
 
BOOMPLANTDAG 
Boomplantdag dat al een paar jaar in samenwerking met de gemeente is uitgevoerd,  is helaas dit jaar 
niet doorgegaan wegens het ontbreken van een geschikt project. 
 
WINTERWANDELING. 
Zoals gebruikelijk maakten we tussen de Kerst en Oud en Nieuw weer de traditionele 
winterwandeling. Nu in de omgeving van Amerongen. 
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Werkgroep landschapsbeheer --- door Paul Jacobs 
 
“ De knotploeg van weleer overtroefde zich zelf nog  een keer, maar liet ook een enkele veer“ 
 
In het vervlogen jaar 2012  ging de Werkgroep Landschapsbeheer zich zelf in tweeërlei opzichten te 
buiten.  In een record aantal uren  kaapten we weer een aantal nieuwe werkterreinen en locaties er 
bij. Dit viel vooral te boeken op een kleinere vaste kern vrijwilig(st)ers. Helaas  konden opkomsten op 
gewone zaterdagen van boven de 40 zoals in 2011 niet meer in de werkboeken opgetekend worden. 
Naast  het vertrouwde knot- , stoof-,  snoei- en maaiwerk bewandelden we ook nieuwe paden ( zonder 
klompen ). Zo kreeg de Maatschappelijke stage voor leerlingen van voortgezet onderwijs bij ons een 
jonger zusje, en gingen we met een basisschoolklas aan de slag onder het motto “Je school kan de 
boom in “. Een stilzwijgend duo adobteerde een adelijk uit de kluiten gewassen eikenhakhout  en een 
verpieterd boomgaardje . Evenwel waren we luidkeels tegen de kap van de gezonde jonge 
platanen aan de Steenstraat.  Kortom weer een seizoen van aanwinst en behoud, maar ook van 
onnodige teloorgang van natuur  in en om Wijk bij Duurstede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       knotten in de sneeuw op het Wolvengat 
 

 
Vrijwillig(st)erspotentieel :          
Kende het gekuiste knotmailbestand  in 2012 nog 54 volg(st)ers , die volgden echter niet allemaal 
iedere ingeroosterde werkdag. We hadden afgelopen jaar veel te kampen met zieken en 
geblesseerde ( niet bij ons opgelopen ) vrijwillig(st)ers. Daarnaast verloren we 2 enthousiaste mensen 
van het eerste uur. Zo kwam onze trouwe nestor Bram Ooms   ( 83 jaar ) met lede ogen zijn helm en 
bodywarmer inleveren en verruilde Candida van Wirdum  woonboot “Vita Nova” voor te ver weg vaste 
bodem. De natuurwerkdag leverde weer 2 nieuwe kandidaten op,  maar dat bleken nog geen 
blijvertjes. Al met al zakte de gemiddelde opkomst, echter een kleinere harde kern van  9 
doorzetters  (en –sterren niet te vergeten) nam onder vrolijke maar ook minder plezante 
weersomstandigheden meer dan 40% van de werktijd  voor zijn/haar  rekening en stuwde ons 
nettoresultaat op tot boven de 3.500 natuuractieve uren.  
De verdeling van de taken van  het coördinatorschap heeft voor een gedeelte zijn beslag gekregen. 
Veronique Regout-Simons is vanaf de opening het aanspreekpunt voor het  Gerrit Achterbergpad; 
Hennie Hadderingh en  Wiek Huys rekenden sinds zomer 2012 ARBO/EHBO tot hun bagage;  Aad 
Kester zorgde vol verve vanaf het nieuwe seizoen dat de catering  altijd de pauzes en de magen 
goed vulde; het handgereedschap hield Johan van de Vate al sedert 2005 soepel, GerritJan de 
Vaal heeft nuttig advies over het beheer en  de aanschaf van  motorgereedschap gegeven. Rob 
Vleghaar  hoefde nog niet in het geweer te komen voor waardevolle bomen, omdat er in 2012 géén 
nieuwe aanvragen waren. Nog niet ingevuld zijn roulerend dagleiderschap, poelenbeheer, 
begeleiding maatschappelijke stage/velddag basissch olen en wat er nieuw zit aan te komen : 
beheer gemeentelijke  heggen.   
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Werkzaamheden  :  
Buiten de adressen, die al in onze beheerscylus  waren opgenomen , kwamen er afgelopen jaar door 
mondopmond-reclame  2 nieuwe klanten bij en vonden op 3 reeds ingeroosterde natuurgoederen een 
uitbreiding van  de werkzaamheden plaats. Het totaal op onze groene zorg rekenende 
landschapselementen mondde daardoor uit op een slor dige 10.500 stuks op 52 verschillende 
locaties. Wij komen steeds meer in trek bij land- en natuurgoederen ( nu reeds 7 op onze werklijst). 
Grotere inzet dan voorgaande jaren was dus gewenst en die kwam er ook, welliswaar op een smallere 
basis met een bredere rug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het knotten van wilgen op het Lange Broek 3-11-12 ( zie ook filmpje op VNMW.nl ) 
 
1a). Knotten : 
In 2012 stonden de knotbomen  van verschillende soort weer vooraan; op 12 adressen  lieten we na 
24 ochtenden  louter kale koppen achter.  Logisch dat de voor ons achtste Natuurwerkdag op 3 
november 2012  op knotten gericht was, ook al probeerde de striemende regen ons er van te 
weerhouden. Bijgestaan door 11 niet waterschuwe gasten en een scoutinggroep van 15 niet-aflatende 
jeugdigen lieten 23 eigen mensen de knottornado rondgaan en namen 123 knotwilgen  
onderhanden. In  Natuurhof  “Het lange Broek  “ ging die wervelwind ook tijdens de middagpauze 
rond. Beslagen ramen, lege soeppannen en broodplanken  en een door 40 paar  laarzen met modder 
besmeurde hal liet de knotmeute daar achter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 werkzaamheden voor Staatsbosbeheer  

 
1c). Stoven van essen : 
De essensterfte  ( schimmel  Chalara fraxinea ) woekerde nog voort, dus in  het  Dwarsdijker bosje 
aan de Hoekse dijk hadden we nog niets te zoeken. Wel had Staatsbosbeheer in het voorjaar een 
alternatieve klus voor ons. Aan de Langbroekerdijk had een boer geklaagd over overhangende elzen. 
Nou het waren dikke jongens, zodat met enig ondersteunend motorgeweld  het aangrenzend weiland 
en het achterliggende esenhakhout  in 3 dagdelen  weer lucht en licht werd gegeven. Bij de betrokken 
boer haalden we een dubbel wit voetje, omdat we terloops 5 knotwilgen meenamen. Deze geslaagde 
actie bracht de boswachter er toe een heus contract voor seizoen 2012/13  met ons aan te gaan voor 
3 objecten. Met Project 1, dat we zelf in het kader van beheer Overlangbroekse klompenpad met een 
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geslaagde steekproef ( terugsnoei ondergroei met verhoging van wandelgenot, krachtiger laaneffect 
en verjonging van sleedoorn met herstel ei-afzet sleedoornpage ) aangeslingerd hadden,  kreeg op 2 
herfstochtenden  in 2012 aan de Broekhuizerstraat een stekelige aanvang. Projecten 2 en 3 
(opknappen bospad  en licht scheppen voor 2 weidepoelen ) staan voor 2013 op de rol. 
 
1d). Uitdunnen houtwallen en singels :  
Gehoorgevend aan een van de aanbevelingen  van het Landschapsontwikkelingsplan 
KrommeRijngebied namen we in 2012 ook weer op 4 dagdelen enkele stiefkinderen onder handen.  
Op Leeuwenburg en Klein Katwinkel zijn stukken houtwal en singel opgeschoond, gesnoeid en 
verjongd . 
 
Eikenboom vóór afzetten 

1e). Eikenhakhout : 
Voortvarend  ging de motorzaagtandem voorjaar  2012 door met 
het afzetten van de doorgeschoten eiken en het maken van 
takkenrillen op landgoed   Leeuwenburg. Soms gadegeslagen 
door reeën, die op minder dan 50 meter afstand instemmend 
toekeken. Kennelijk hadden ze al in de smiezen, dat dit malse 
blaadjes ging opleveren. 
In de zomer werden ze er dan ook op betrapt, want grotendeels 
waren de nieuwe twijgjes allemaal kaal. Bij hervatting van de 
werkzaamheden in de herfst werd hier dan ook een stokje voor 
gestoken, door over de afgezaagde stobben kruintakken te 
leggen. In deze opknapbeurt  zijn in 2012 ( voor 60 % klaar ) in 
totaal  464 mensuren  en 240 
motorzaaguren gaan zitten. 
 
 
 
 

 
 
     

Eikenstobbe ná afzetting 
 
     Inzet A en B-team bij knotten, stoven, uitdunn en en afzetten in 2012 in vergelijking met 2011: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Bomen : 

 A-team :       
2012 voorjaar 4 181 36    738 383 
2012 najaar 4 111 27    452         169   
2012 Totaal 8 292 32 1.190 552   
2011 Totaal 8 264 33 1.070      1.563  
 B-team :       
2012 voorjaar 56 308 9 1.317 478 
2012 najaar       14  86 11    370  72 
2012 Totaal       70 394           10 1.687 550 
2011 Totaal 29 209 7   913 326 
 A+Bteam :       
2012 totaal 78 686 13 2.877 1.102   
2011 totaal 37 473 13 1.983 1.889 
 Toe/afname       41          213            -  894       -/-787 
 Toe/af %     111 %         45 % 0 % 45  % -/- 42 % 
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Uit dit overzicht blijkt, dat de grootste klapper doordeweeks  is gemaakt met meer dan een 
verdubbeling van het aantal gewerkte dagdelen.  Het totaal aantal behandelde bomen zakte 
terug naar het niveau van 2010 door het ontbreken van een  plantwoede op de Natuurwerkdag.  

 
2). Beheer Vikinghof : 
Hoewel we in 2012 door herindeling bij  Het Utrechts  Landschap te maken kregen met een andere 
niet voor ons onbekende boswachter, gingen we op het voormalige zwembadterrein onverdroten 
voort. Naast 3 maaigangen  werden er 125 struiken bijgeplant . Enerzijds aan de over van de poel 
om een nieuw aan te leggen slangenhoop  bescherming te bieden en anderzijds om een oude 
toegang tot het binnenterrein dicht te laten groeien. Om hangjongeren te weren en het plantmateriaal 
een kans te geven, werden tevens hier enkele bomen aan de zijde van het parkeerterrein platgegooid. 
We hopen dat dit voldoende effect heeft, zodat we  onze vuilophaaldiensten kunnen staken. Ook werd 
de helft van de wilgen geknot. Bij het plant- en knotwerk hielpen ons 28 leerlingen  van de basisschool 
De Werkschuit.    
       
 
       Inzet B-team bij  beheer Vikinghof  in 2012 in vergelijking met 2011: 
 
Jaar : Dagdelen  

Actief : 
Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
mensuren :  

Totaal ma- 
chine-uren :  

Totaal  
Zwerfvuil : 

2012 9 66 7 372 23. 16,7 kg. 
2011 8          18 2 59 24.      13,5. 
Toename :    1(13%) 48 (267%) 5(250%) 313(531%) -/- 1(4%) 

 
3,2(24%) 

 
 
 
3). Heggenbeheer : 
Van  Landschap Erfgoed Utrecht kwamen er geen nieuwe opdrachten binnen om door  middel van  
vlechtwerk  (cursus 2010) verwaarloosde heggen een facelift te geven. Mooi was te zien dat de in 
2011 door ons behandelde 4 heggen stevig uitgelopen 
zijn. De in het oog springende haag op Rhijnestein  deed 
het echter zo goed, dat hij nodig weer geknipt moest 
worden. Door misverstand met eigenaar is dit echter pas 
begin 2013 gebeurd.  
    
 
 
 
 
 
                                                     gevlochten heg  op Rhijnesteijn 
 
    
Inzet bij  het vlechten van heggen in 2012 in verge lijking met 2011: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen  
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Gevlochten
/ geplant : 

2012  0 0 0 0 0 m. 
2011 Winter  3          30          10 124       200 m. 
Afname :          3          30          10         124 200 m. 

 
 
Door geldnood gegrepen besloot de Gemeente het beheer van heggen drastisch te bepe rken . Met 
alles uitrukken, daar waar het niet vroeg om vervangende verkeersgeleiding en beveiliging, zouden de 
uitgaven voor het gemeentelijk groenbeheer het meest beperkt worden. Maar onze hagenpreken 
hadden  een andere, puur ecologische insteek. Deze en onze woord bij de daad opstelling heeft 
gehoor gekregen bij de Gemeente. Precieze afstemming moet voorjaar 2013 nog volgen en enig 
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organisatietalent zal het ook nog vergen, opdat wij de robuuste hagen (met name rond 
Hordenboomgaard en de Cothense Bongerd) onder onze kniphoede  gaan nemen, zodat “de  
knip” van de Gemeente hiervoor de komende jaren gesloten kan blijven.    
        

 
4a). Overlangbroekse Klompenpad : 
Alleen de bosingangen bij  Ameronger Wetering en Langbroekerdijk en de hele Broekhuizerstraat 
eisten nog veel maai- en snoeiwerk. De rest van de route was makkelijk fietsend te beheren.  
Het trace van het OLBpad zou  naar het oorspronkelijke idee over de Zuwe  kunnen gaan lopen, daar 
een bord “te koop “ verraadt, dat er een nieuwe eigenaar van de boerderij op de hoek zit aan te 
komen, die mogelijk wel zijn instemming voor passage zal geven.  
 
       Inzet B-team bij beheer Overlangbroekse Klom penpad in 2012 in vergelijking met 2011: 
 
Jaar : Seizoen : Dagdelen  

Actief : 
Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Zwerfvuil : 

2012 Hele jaar 11 28 3 73 0,2kg. 
2011 Hele jaar 13 35 3 102 0,3 kg. 
Afname :  4(31%)  7 (20%)  29 (28%) 0,1(34%) 

 
 

 
4b). Gerrit Achterberg Klompenpad : 
Door de enorme publiciteit in de kranten rond de opening in 2011 en de lezingen en volgeboekte 
wandelingen van aanjager journalist Wim van Amerongen traden vele wandelaars  afgelopen jaar in 
de voetsporen van Gerrit Achterberg (boek is nog te koop). Naast echte natuurliefhebbers, die meer 
de ruigere verkorters opzochten, deed  dit historische pad ook cultuurfans in de wandelschoenen 
kruipen.Voor ons betekende dit klompenpad in zomertijd vooral laarzen aan en soms oordoppen op 
om de te weelderige gras- en bramengroei met handgereedschap en bosmaaiers te lijf te gaan en zo 
jungletoestanden weer op gepaste afstand te brengen. Geschroefd hoefde er afgelopen jaar 
nauwelijks te worden, want de bordjes bleken honkvast en er kwamen geen klachten binnen van 
wandelaars, die het spoor bijster waren geraakt. Wel moest er bijgestikkerd worden, want kennelijk 
zijn de plakplaatjes collectoritems. Ook bleek eind van het jaar  het gedicht van de rentmeester met 
paal en al verdwenen, maar werd veiliggesteld door de bekende schrijvende  hardloper, die het uit de 
sloot opdiepte. Terugplaatsing gebeurde derhalve pas na de risicovolle nieuwjaarsnacht. Dat onze 
zorg opgemerkt werd, bleek uit diverse mailtjes met pluimen voor onze pet en onderstreping van onze 
grief dat dit klompenpad  de wandelaars te ver over het asfalt van de Langbroekerdijk laat sjokken. 
Derhalve hebben wij bij Landschap erfgoed Utrecht een meer natuurlijk trace  (Krommerijnpad- 
Langbroekseweg- Landscheidingsweg – rechtsaf 1 e hakhout Sandenburg) weer op tafel gelegd.  
 
 
 
              Inzet B-team bij beheer Gerrit Achter bergpad in 2012 in vergelijking met 2011: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen  
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Zwerfvuil : 

2012 Hele jaar 8 27 3 82 0,2kg. 
2011 Hele jaar       28 94 3 384 0,6 kg. 
Afname :   20(71%) 67 (71%)  302(79%)  0,4(67%) 
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  Inzet B-team bij beheer beide klompenpaden samen in 2012 in vergelijking met 2011: 
 

Jaar : Seizoen : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Zwerfvuil : 

2012 Hele jaar 19 55 3 155 0,4kg. 
2011 Hele jaar 41 129 3 486       0,9kg. 
Afname :  22(54%) 74(57%)  331(68%) 0,5(56%) 

         
        

       
Onze paden waren nog niet zo oud, maar het eerste klompenpad in 
Utrecht/Gelderland is 10 jaar geleden aangelegd. Landschap Erfgoed Utrecht 
hield daarom op 25 oktober op de Boerstee in Woudenberg een feestje. 
Geridderd met een klompadspeld fietsten we trots naar huis. Alleen jammer dat 
deze kleinoden geen licht gaven, want het was aardedonker door het Leersumse 
veld. 

 
5). Monitoren van Poelen : 
6). Biodiversiteit in de fruitteelt : 
7). Inventarisatie waardevolle bomen : 
Hoewel we hier voorgaande jaren ook heel wat tijd en arbeid aan spendeerden, bleef voor deze 3 
terreinen in 2012 de teller op nul staan door gebrek aan aanvragen . 

  
  
8).  Maatschappelijke Stages / je school kan de boo m in : 
Ook in 2012 hielden we het alleen bij eigen Wijkse scholen . De snelste Revius leerling (zoon van 
eigen vaste knotter) was begin november al present, maar de laatste meldde zich pas 23 februari, 
hoewel we richting school en bemiddelaar Stichting Binding  duidelijk kenbaar hadden  gemaakt, dat 
ons seizoen al half oktober begon. Dat werd dus in een korte tijd aanpoten en inlassen van extra 
stagedagen in mei om 7 derdejaars stagiaires 
het predicaat geslaagd te geven. Eén leerling 
verscheen helemaal niet, terwijl er 2 ondanks de 
extra verlenging, niet aan hun verplichte 25 uur  
toekwamen. Voor het nieuwe seizoen zouden er 5  
leerlingen in de pipeline zitten, maar vóór de 
jaarwisseling zijn ze daar nog niet uitgekropen. 
 
 
 
 
 
 
 
Vikinghofterrein  en Landgoed Het Lange Broek waren in de zomer 4 dagen achtereen  weer het  
hoofddecor voor  de klassikale stage van de 1 e jaars. 25 Leerlingen in 2 groepen gesplitst  
mochten zich uitleven bij het uitsteken van distels en wilgenopslag,  het trekken van flap uit de 
poelen en het hooien van ruig grasland. Het programma  liep, buiten het zoekraken van een 
schepnet, weer geheel volgens onsbeproefde  draaiboek, hoewel 2 leerlingen daar een eigenzinnige 
draai aan  probeerden te geven. Daar  Landschap erfgoed Utrecht   geen geschikte werkplek wist en 
wij wel, werden we betrokken bij een kennismakingsstage  onder het motto  “je School kan de 
boom in  “. Met 28 leerlingen van groep 8 van De Werkschuit  was het 15 maart op het 
Vikinghofterrein een groot lentefeest. 
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        Inzet  bij begeleiding Maatschappelijke sta ges in 2012 t.ov. 2011: 
2012 : Seizoen :  Totaal  

leerlingen : 
Totaal dagdelen 
Leerlingen : 

Totaal uren 
begeleiding : 

De Werkschuit Gr.8 :  15 maart 28              28          24 * 

Revius klas 1 : 25-28/6 23            138          85 

Revius klas 2/3 : voorjaar   9              43          88 

Totaal 2012:          60            209        197 uur. 

Totaal 2011:  33              38        312 

Toe/afname:  27 (82%).        171(450%)    -/-115(3 7%). 

                                                                                    ( *begeleiding van Leu is niet meegeteld). 
 
 
 

Alle werkzaamheden van de Werkgroep Landschapsbehee r in 2012 totaal  : 
Hoewel het er vorig jaar 7 meer waren,  bivakkeerden op 122 dagen 1 of meerdere teamleden in het 
veld.  Dit was totaal wel (door de opwarming van de aarde ) 3.601 uur oftewel 451 mensdagen 
oftewel dik 2 mensjaren ( tegen de grens van de Balkenende-norm aan ). Als top 3 van de meest 
verwende ( voor de ons verwennende ziet die anders uit ) locaties : Leeuwenburg  664 uur  ; voor 
SBB  484 uur  en op Vikinghof 372 uur. 

 
       Alle werkzaamheden 2012 op een ril gegooid  : 
 

Activiteit : Dag- 
delen : 

Aantal 
mensuren : 

Aantal  
Machine-
uren : 

Resultaat : 

     
1. Knotten, stoven, afzetten 78 2.877 273 In totaal  10.500 verzorgde 

elementen. 
2. Beheer Vikinghof  9  372 23 Geen slangenkuil, ma ar met 

slangenhoop. 
3. Vlechten van heggen  -           -              - Volgend jaar weer doorvlochten. 
4. Onderhoud Klompenpaden  19 155 47 Paden worden d ruk bewandeld. 
8. Maatschappelijke stages  16        197               -  Ze kunnen van ons ook de boom in.  
Totaal 2012 :  122 

dagdelen  
   3.601 uur       343 uur   216.060 minuten natuurplezier  en 

een klein beetje herrie. 
       Dagdelen/                Uren 2012 

        t.o.v. voorgaande jaren  : 
Totaal 2011: 129 2.973                95 %.                 121 %. 
Totaal 2010: 114 3.055              107 %.                 118 %. 

Totaal 2009: 101 2.269              121 %                  159 %. 
Totaal 2008: 52 2.022              235 %                  178 %. 
Totaal 2007: 21 1.236              581 %                  291%. 
Totaal 2006: 17 998               718 %                  361 %. 
     
     
     

 
   
Budget  : 
Naast een part van de Gemeentelijke subsidie  van Wijk bij Duurstede voor onze gehele 
vereniging  kregen we van Landschap Erfgoed Utrecht 2 vuilprikkers, 2 snoeisc haren  en 2 
heggenscharen. Zij zorgden ook voor het markeringsmateriaal  voor de klompenpaden. Van 3 
landgoedeigenaren  hebben we donaties  voor een totaalbedrag van 257 Euro ontvangen. Verder 
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kunnen we nog een onkostendeclaratie  indienen bij Heuvelrug-gemeente  en Gemeente Wijk bij 
Duurstede (ieder 50 %) voor de extra beheerskosten 2 Klompenpaden . Van de Provincie Utrecht 
zijn de KLE-gelden voor een gedeelte van het knotwerk  in 2012 ook nog niet binnen. Van het 
Utrechts Landschap staat ons ook nog een vergoeding van de brandstofkosten voor het 
maaiwerk  in 2012 te wachten. Nu duidelijk is, dat we een wezenlijk aandeel in het beheer van de 
gemeentelijke heggen  gaan hebben, wordt in 2013 een combimaaier (bosmaaier/heggenschaar) 
aangeschaft, waarvoor de Gemeente een maximum van 2.000 Euro heeft gerese rveerd. 

 
Contacten  : 
Met  Landschap Erfgoed Utrecht was er contact over de invulling van de Natuurwerkdag , beheer 
van de klompenpaden  , de KLEsubsidie -aanvraag en deelname aan de jaarlijkse vrijwilligersdag  
en 10 jarig bestaan klompenpaden. 
De bijeenkomsten van de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap  zijn door onze voorman bezocht. Met 
hun landschapscoördinator werd een veldbezoek gebracht aan een landgoed ter herinrichting van een 
boomgaard en plaatsing van heggen. Voor de uitwerking in 2012 is nog verdere afstemming nodig. 
Met Gemeente Wijk bij Duurstede  was er overleg over LandschapsOntwikkelingsPlan , verjonging 
bomen Wijkerweg, diverse gemeentelijk kapacties, ophalen takken knotwilgen en duurzaamheid . 
Met Staatsbosbeheer werd  een contract  afgesloten voor beheer van 3 projecten seizoen 
2012/2013. 
 
 
Afsluiting seizoen  : 
Voor vervanging van  zaagbladen, het smeren van de tangen, inkorten van kromme ladders, plaatsen 
van nieuwe stelen, onze hele gereedschapswinkel en kar werden al vanaf 2005  door Johan van de 
Vate tiptop in orde gehouden. Bij de afsluiting van het seizoen 2011/2012 werd hij hiervoor 
dinsdagavond 3 april 2012 dan ook op de stoel van de knotter van het jaar  gehesen. Naast 
italiaanse hapjes en drankjes kwamen ook een achttal brandende kaarsjes op tafel in wiens 
flikkerende licht op aangehechte briefjes 8 deeltaken van het coördinatorschap zichtbaar waren. 3 
briefjes gingen in vlammen op, over 5 deeltaken wilden 6 vrijwilig(st)ers zich ontfermen.     

 
 

RESUME: 
 
Het is verbluffend dat we afgelopen jaar met minder menskracht weer meer gepresteerd hebben.  
Ondanks dat er om eenzijdige economische motieven rondom vele bomen en ander groen sneuvelen, 
is het noodzaak te blijven geloven en uit te dragen ( met name ook naar de jeugd  ), dat we met dit 
werk de kip met gouden eieren  in handen hebben en géén plofkip  koesteren. Daarom is het goed 
de wijze raad van een oude  Zuid-Amerikaanse oerwoudbewoner op te volgen : het drinken van het 
sap van een gesneuvelde  boom geeft nieuwe moed en energie. Voor allemaal :  “ Slurpen mag !” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landschapscoördinator laaft zich aan bomensap 
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Werkgroep Heemtuin --- door Atie Klaver 
 
Er is in 2012 enorm hard gewerkt in de Heemtuin door onze werkgroep, bestaande uit Candida, Petra, 
Anne, Marijke, Atie, Henk en Lex. Een klein clubje mensen, maar al jaren zeer gemotiveerd. 
We begonnen het jaar met een spectaculaire aanpak van zowel het vogelbosje als de stinsenhoek. 
Beide landschapselementen waren toe aan een ruime opknapbeurt. De afgezaagde takken hebben 
we niet afgevoerd, maar werden door ons ‘creatief’ omgevormd tot grens-afscheiding tussen 
Heemtuin en buren. Insecten en kleine (zoog) diertjes kunnen in dit groene grensgebied een 
schuilplaats vinden. 
De stinsenhoek is vrijgemaakt van klimop en ander ongerief, de specifiekere planten krijgen zo meer 
kans om zich te ontwikkelen. 
 
Later in het jaar zijn door Frans, Ton en Henk een insectenhotel, een vleermuizenkast en enkele 
nestkastjes geplaatst c.q. opgehangen, als dierbare herinnering aan Jannie, een van de leden van 
onze werkgroep. Zij is begin dit jaar overleden, we missen haar nog steeds heel erg! 
Het insectenhotel, de moeite waard om eens te bezichtigen, is gemaakt door Henk van Werkhoven.  
 
Dit voorjaar (2013) is ter plekke een aantal overhangende takken weggehaald om meer zonlicht te 
krijgen in deze, wat donkere, hoek van de Heemtuin, zodat het aanlokkelijker wordt voor de solitaire 
insecten om hun eitjes te leggen in dit prachtige onderkomen.  
Wie zou niet willen logeren in zo’ n mooi hotel? Het bouwwerkje is een creatieve en zinvolle aanwinst! 
Nogmaals bedankt Henk! 

 
In juni organiseerde de werkgroep een Open Dag, in 
samenwerking met imker Evert van Leeuwen en een 
groep kunstschilders o.l.v. Karin Boers. Het was een 
prachtige zondag, mooi, zelfs warm weer en we hadden 
tamelijk veel belangstelling. Een van de bezoeksters 
meldde zich aan als werkgroepslid en zo kwam Marijke 
van Diepenbroek onze gelederen versterken vanaf 
september. 
 
 
 
 
Echter, in de nazomer kwam Candida met de mededeling dat zij en Geert zouden gaan verhuizen en 
wel helemaal naar de kop van Overijssel! Dat was voor ons een wat onthutsende mededeling, waar 
we wel even aan moesten wennen. Zij was niet alleen voor onze werkgroep maar ook voor de 
werkgroep Flora en voor het bestuur van onze vereniging jarenlang een inspirerend en creatief lid, 
met veel kennis van zaken. We hebben dan ook erg veel van haar geleerd.  We begrijpen haar stap 
echter heel goed.  

In oktober, tijdens een fantastische lunch -geheel 
verzorgd door culinair werkgroepslid Lex- hebben 
we afscheid van haar genomen met de belofte om 
haar in het nieuwe jaar in haar nieuwe omgeving te 
bezoeken. 
 
 
 
In de herfst zijn we verder gaan klussen en hebben 
we de meander aangepakt. Ook hier was sprake 
van achterstand en met zeis en sikkel gingen we 
fanatiek het hoge ruisende riet te lijf (zie foto). Nu 
heeft dit element in de Heemtuin weer een meer 
open karakter gekregen.  
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In november hebben we ons jaarlijks evaluatiegesprek gehad met de gemeente. In de personen van 
Coosje Bakker, Nico Blokker, Dirk van der Meijden vonden wij een gewillig oor en hebben weer hele 
goede afspraken gemaakt voor het komende jaar. Er wordt met de buren van de Heemtuin rekening 
gehouden, zij hebben enige last van 2 bomen die te veel schaduw werpen in hun tuin. Deze bomen 
zullen worden ingekort door de gemeente. En er komt een nieuwe laag schelpen op de paadjes. De 
gemeente heeft in 2012 andere paden al voorzien van een nieuwe laag asfalt en het knuppelbruggetje 
kreeg een houten leuning. Het ziet er allemaal prachtig uit! 
Wij zijn overigens zeer blij met de uiterst goede samenwerking tussen gemeente en werkgroep. Beter 
kan niet! Waarvoor hulde en onze dank!  
Allerlei plannen liggen alweer op de plank voor 2013 waarover u 
in het volgende jaarverslag zult worden geïnformeerd. 

 

 
     

 
 
 

Werkgroep Flora --- door Candida van Wirdum  
 
De werkgroep heeft de volgende gebieden geïnventariseerd : 

• Moersbergse Waard - (april) 
• De waarden van Gravenbol – gedeelte rondom de recreatieplas - (mei) 
• Steenwaard - (juni) 
• Natuurontwikkelingsstrook langs Kromme Rijn - (juni) 
• Vikinghof - (juni) 

 
Er zijn twee dagexcursies verder weg georganiseerd: 

• Duingebied Zuid-Kennemerland  (mei) 
• Millingerwaard (juli) 

 
Het aantal deelnemers aan de inventarisaties was dit jaar minder dan we gewend zijn. Voor een deel  
is dit te wijten aan toevallige omstandigheden, waardoor mensen er soms niet bij konden zijn. Maar 
voor sommigen begint ook de leeftijd en afnemende energie roet in het eten te gooien. Gepke kampte 
met een versleten heup. Zij is gelukkig na een operatie daaraan goed hersteld en zal komend seizoen 
waarschijnlijk wel weer graag meedoen. 
 
Moersbergse Waard 
Zo vroeg in het jaar bloeide hier nog niet zoveel, maar ook zonder bloei lukt het inmiddels al aardig om 
de verschillende soorten planten te herkennen. Opvallend is het steeds vaker voorkomen van 
hertsmunt. 10 jaar geleden hebben we die nergens in de uiterwaarden in onze omgeving gevonden, 
terwijl het geen plant is die je gemakkelijk over het hoofd ziet. Voor 
het eerst troffen we die in de Steenwaard, maar vervolgens op 
steeds meer plekken. Dit jaar dus ook in de Moersbergse waard. 
Verder vrij regelmatig grote engelwortel langs de oever. Voor het 
overige geen opvallende veranderingen.  
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                                                grote ratelaar     
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Gravenbol 
Opvallend hier is de enorme uitbreiding van kleine ratelaar: het grasland aan de zuidoever van de 
recreatieplas staat er vol mee. Wat meer naar het westen vonden we een aantal jaren geleden veel 
kamgras, een prachtige grassoort die kenmerkend is voor een wat minder voedselrijke grond, maar 
dat lijkt geheel verdwenen. De landtong aan de noordzijde van de plas draagt nog altijd 
rivierduinkenmerken, een sterk zandige bodem met veel kruisdistel. Verder vind je daar veel 
muurpeper, akkerhoornbloem, en ook nogal eens liggende klaver. 
 
Steenwaard 
De Steenwaard verdient eigenlijk een wat intensiever onderzoek dan wij er in de afgelopen jaren 
gedaan hebben. Het gebied is zo groot en er zijn zoveel verschillende typen begroeiing te 
onderscheiden dat één enkel bezoek van een halve dag onvoldoende is om er een goed beeld van te 
krijgen en veranderingen daarin te registreren. 
 
Oever  Kromme Rijn  
Dit gebied heeft Klaas in zijn ééntje ‘gedaan’ omdat alle anderen het af lieten weten. Niettemin heeft 
hij op dit smalle strookje toch bijna 100 soorten geregistreerd, waaronder een orchidee: rietorchis.  
Het blijft een boeiend terreintje om de komende jaren te volgen. 
 
Vikinghof 
Het Vikinghofterrein vertoont weinig verandering. In de uitgegraven slenk ten zuiden van het 
wandelpad blijft de begroeiïng schaars. Je vindt er vooral kleine plantjes als ruw vergeetmijnietje, 
akkerviooltje, rood guichelheil, biggenkruid, akkerwinde, zwaluwtong. 
Wel bijzonder was een plek, aan het zuideinde van de nieuwe plas, met reuzenpaardestaart en stijve 
klaverzuring. Dat lijkt niet erg natuurlijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

klein streepzaad 
 
 
Zuid Kennemerland - Koningshof 
Op een warme zonnige dag in mei zijn Mies, Janny, Alie en ik naar Heemstede gereden en hebben 
daar vooral in de Koningshof rondgelopen en allerlei planten gezien die we in het ‘Wijkse’ niet tegen 
zullen komen: weegbreezonnebloem, trosglidkruid, driekantig look, kleine ereprijs, veldhondstong, 
parelzaad en nog veel meer. Zeer de moeite waard. 
 
Millingerwaard 
In juli maakten we nog een excursie naar de Millingerwaard, die als altijd  ook een enorme rijkdom aan 

planten te bieden heeft. 
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