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Voorwoord 

 
Beste leden, 
 
Het jaar 2014 is voor onze vereniging een jaar vol natuurlijke processen geweest. Er zat groei in; sommige 
loten zijn doorgegroeid, hier en daar verschijnt zelfs een nieuwe scheut.  Ook belangrijk maar minder 
zichtbaar is het feit dat we meer wortelen in de Wijkse samenleving, in onderwijs, politiek en bestuur. 
We zijn ook meer verstrengeld met meer externe organismen. Denk aan Natuur en Milieu Utrecht, O-gen, 
Provinciale Staten en Hoogheemraadschap.  
Hoe vervelend ook, er is hier en daar gesnoeid, we dreigen te worden verplant en het klimaat verandert. We 
gaan bezien of onze vereniging over het nodige aanpassingsvermogen beschikt om in veranderende 
omstandigheden overeind te blijven – een soort “survival of the fittest”.  
Kernwoorden daarbij zijn: internet, participatie, publiciteit en (bio)diversiteit. Aan allerlei ontwikkelingen is 
geen gebrek. 
 
Zo is de werkgroep Groenberaad heel nadrukkelijk aan de weg aan het timmeren, soms letterlijk (kijkend 
naar de bermeninventarisatie, meedenken over landschapsontwikkeling en boomverjongingsplannen). Het 
afgelopen jaar was zeer intensief met allerlei plannen binnen de gemeente. U leest het verderop in het 
verslag. Hieruit voortvloeiend is een nieuwe werkgroep in ontwikkeling die de wegbermen binnen en buiten 
de bebouwde kom gaat inventariseren. Een veelbelovende nieuwe scheut die wellicht ook andere florazaken 
kan oppakken.                                     
 
De werkgroep Educatie heeft nieuwe activiteiten ontwikkeld. Zo waren er het dauwtrappen op 
Hemelvaartdag, een cursus tuinreservaten en Natuurwijsexcursies voor het basisonderwijs.               
 
De  werkgroep Heemtuin en Landschapsbeheer gaan gewoon door, ondanks dat deze werkgroepen 
geconfronteerd werden met nare gebeurtenissen. Paul Jacobs liep tijdens maaiwerkzaamheden een 
oogbeschadiging op en Marijke van Diepenbroek kreeg een hersenbloeding, waarvan zij momenteel aan het 
revalideren is. Wij wensen beiden het allerbeste voor hun toekomst. 
 
Paul Jacobs heeft daarnaast besloten het coördinatorschap Landschapsbeleid neer te leggen. Ook Ton 
Jansen heeft dezelfde rol neergelegd bij zijn  Vogelwerkgroep. Daar heeft men intern de taken verdeeld en 
plannen gemaakt voor verdere ontwikkeling. Bovendien stapte onze voorzitter Peter van Eerden, weliswaar 
gepland, op. Gelukkig kunnen we wel blijven rekenen op de know-how van Paul en Ton. Als bestuur hebben 
we inmiddels afscheid van hen genomen.  
Anderzijds zijn de gelederen versterkt met een jurist, een hovenier, een oud-boswachter en een (bioloog) bij 
de Vogelwerkgroep. 
 
Het bestuur is inmiddels bezig zich te bekwamen in social media om meer bekendheid te geven aan onze 
activiteiten. Onze nieuwe locatie komt langzaam maar zeker in zicht. Inrichting en samenwerking met 
anderen vragen daarin nog de nodige aandacht. 
Dan is er nog veel werk aan de winkel voor het 25-jarig jubileum dat we willen vieren. 
 
U ziet, er staat een bruisende vereniging. Er is een grote groep actieve leden (al hebben we nog steeds 
behoefte aan meer en jongere leden). Ook willen we meer zichtbaar worden in de Wijkse samenleving. Dus: 
Werk in de Natuur; dat houd je van de straat!! 
 
Ruud Waltman, 
voorzitter 
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Financieel jaarverslag inclusief begroting --- door Veronique Regout 
 

  Resultatenrekening 2014 Werkelijk 2014 Begroot 2014 

    Kosten Baten Kosten Baten 

1. Abonnementen  €         75,00     €       100,00    

2. Activiteiten      €       200,00    

3. Algemene kosten  €       347,60     €       600,00    

4. Bestuurskosten  €   1.093,00   €            20,00   €       600,00    

5. Contributies    €      2.033,60     €  2.200,00  

6. Donaties        €      300,00  

a. Algemeen    €      1.177,00      

b. Werkgroepen    €      1.152,94      

7. Drukwerk en kantoorbenodigdheden  €       368,43     €       500,00    

8. Educatie  €       324,63   €          355,00   €       400,00    

9. Financiële administratie  €       147,82     €       200,00    

10. Flora      €       200,00    

11. Gebruikers- en kortingsvergoeding DNS  €   2.232,00   €          394,40   €    2.500,00   €      500,00  

12. Gemeentelijke waarderingssubsidie    €      6.415,47     €  6.000,00  

13. Groenberaad  €       805,41     €       400,00    

14. Heemtuin      €       400,00    

a. Algemeen  €         54,50        

b. Donaties Janny Boom  €         32,96        

15. IVN afdracht  €       771,10     €       900,00    

16. Landschapsbeheer  €   3.808,82     €    4.500,00    

17. Subsidie derden    €      4.031,70     €  2.500,00  

18. Verzekeringen  €       551,50   €              4,24   €       600,00    

19. Vogelwerkgroep  €       310,18     €       400,00    

20. Website  €         95,59     €       150,00    

     € 11.018,54   €    15.584,35   €  12.650,00   €11.500,00  

  Positief 2014  €   4.565,81    
 Negatief 
2014   €  1.150,00  

     € 15.584,35   €    15.584,35   €  12.650,00   €12.650,00  

 

 

Balans en vermogen 1-1-2014 31-12-2014 

Kas               0,93                   0,93  

Bank     12.958,61         17.524,42  

Vermogen     12.959,54         17.525,35  

Toename 2014        4.565,81    

Vermogen 31-12-2014     17.525,35         17.525,35  

Kas  debet credit 

1-1-2014   0,93 

31-12-2014   0,93 
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Toelichting resultatenrekening 2014. 
 
1. Lidmaatschap Stichting Faunabescherming, Vlinderstichting, Utrechtslandschap en Stichting Vrienden van 
de Hordenboomgaard. 
2. In 2014 zijn geen kosten voor activiteiten gemaakt. 
3. Het betreft kosten voor huur postbus en schoonmaakkosten van De Nieuwe Schakel (ook andere 
huurders van het gebouw betalen hier aan mee). 
4. Kosten voor de ledenvergaderingen. Ook hebben drie bestuursleden afscheid genomen. In 2014 is een 
beamer aangeschaft. Hiervoor heeft Henny Olthof namens de vereniging een aanvraag ingediend bij Van 
der Hucht de Beukelaar Stichting, welke is gehonoreerd. 
5. In 2014 hebben alle leden hun contributie voldaan. Twee leden met een contributieachterstand 2013 en 
2014 zijn geroyeerd. Op herinneringsbrieven is niet gereageerd.  
Aan het eind van het jaar is het ledenaantal 132. Enkele leden hebben opgezegd. Ook hebben wij ook een 
aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.  
6a. Ook in 2014 heeft de Rabobank weer de actie “Een steuntje in de rug” gehouden. De vereniging heeft 
hierop gereageerd. De Rabo heeft ons € 150,00 geschonken. Onze vereniging is de Rabo zeer erkentelijk 
voor dit steuntje. 
De vereniging heeft van een aantal leden een donatie mogen ontvangen. Waarvoor onze dank.  
6b. Werkgroep Landschapsbeheer heeft voor particulieren werkzaamheden verricht. De werkgroep heeft van 
hen een kleine donatie mogen ontvangen.  
7. Kosten voor o.a. het drukken van het jaarverslag 2013 en  het versturen van de uitnodigingen voor de 
ledenvergaderingen.  
8. Petra Ekhardt heeft dit jaar de cursus Tuinreservaten verzorgd voor leden en niet-leden. 
9. Bankkosten. 
10. Werkgroep flora heeft in 2014 geen kosten gemaakt. 
11. Gebruikers- en kortingsvergoeding van de verenigingsruimte van De Nieuwe Schakel. 
12. De vereniging heeft in 2014 van de gemeente een waarderingssubsidie van € 4.204,00 ontvangen. In 
2013 is door werkgroep Landschapsbeheer gereedschap aangeschaft om de geadopteerde hagen binnen 
onze gemeente te onderhouden.  De gemeente heeft in 2014 het bedrag (€ 1961,47) naar de rekening van 
de vereniging overgemaakt. 
13. Via Van der Hucht de Beukelaar Stichting is nog een aanvraag ingediend. Met dit geld is het 
braakliggende St. Jozefterrein ingericht. Groenberaad heeft samen met aanwonenden dit terrein onder 
handen genomen. Er is nog € 307,38 te besteden. 
14a. Aanschaf van plantjes en zaden. 
14b. Ter nagedachtenis aan Janny Boom is nog € 228,31 te besteden.  Dit jaar leek het insectenhotel in de 
heemtuin vernield, later bleek dat de poten vergaan waren. Henk van Werkhoven heeft het hotel hersteld. 
Ellen Natuurlijk heeft zich het lot aangetrokken en de kosten voor het herstel voor haar rekening genomen. 
Met dank voor dit initiatief.  
15. Afdracht IVN (huisgenootlid € 1,25 en € 8,65 lid). Totaal 89 leden en 1 huisgenootlid. 
16. Het aanschaffen van nieuw gereedschap en reparaties aan machines. 
Dit jaar zijn via Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) de ladders geïnspecteerd. Een groot aantal is afgekeurd. 
Het LEU heeft nieuwe ladders aangeschaft. Voor deze ladders heeft de werkgroep een eigen bijdrage 
betaald. 
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. 
17. De subsidie voor Kleine Landschapselementen (KLE) bedraagt € 2.015,85. Dit jaar is dit bedrag twee 
maal ontvangen. Volgend jaar krijgt de vereniging voor KLE geen subsidie meer. De vereniging zal in de 
toekomst op zoek moeten gaan naar andere subsidieinkomsten. 
18. Het betreft brand-, aansprakelijkheids-, collectieve ongevallen- en instrumentenverzekering. De 
aanhangwagen van werkgroep landschapsbeheer is eveneens verzekerd. 
19. Ook  dit jaar zijn er weer uilen en ooievaars geringd. In 2013 zijn er kosten gemaakt voor het maken van 
uilenkasten. Eind 2014 heeft de vereniging de rekening pas ontvangen. 
20. Jaarlijks terugkomende kosten voor onze website. 
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Werkgroep vogels --- door Ton Janssen 
 
Excursies. 
Dit jaar zijn er 8 excursies georganiseerd, 5 voor de zomervakantie en 3 erna. De eerste excursie ging naar 
Den Treek en vervolgens kwamen het Nuldernauw en Arkemheen, De Groene Jonker, het landgoed 'De 
Utrecht' bij Hilvarenbeek, de omgeving van Winterswijk, de Zuidpier bij IJmuiden, de Lepelaarsplas en 
Oostvaardersplassen en tenslotte de Brouwersdam en de inlagen langs de Oosterschelde. Den Treek viel 
wat vogels betreft tegen maar het was wel een mooie wandeling. 
Het Nuldernauw en Arkemheen maakte dat met 58 soorten vogels weer goed. Hier zagen we , 22 februari, 
ook de eerste grutto's van dit jaar en in de polder grote groepen kemphanen en goudplevieren. Ook de 
Groene Jonker had verrassingen met rosse stekelstaarteenden, een waterral, de blauwborst en een 
hermelijn. Het landgoed 'De Utrecht' had voor ons niet alledaagse soorten in petto met de kleine bonte 
specht, de boomleeuwerik, de boompieper, zwarte mees en kuifmees. Het bekenlandschap rond Winterswijk 
leverde de grote gele kwikstaart op, de geelgors, de gekraagde roodstaart, de bonte en grauwe 
vliegenvanger en de goudvink. De excursie naar de Zuidpier gaf ons verschillende strandlopers in de kijker 
en vier spelende bruinvissen. Bij de Oostvaardersplassen zaten op 15 november nog 2 kluten en spoorden 
we ook een waterral.  
De laatste excursie naar Zeeland bracht ook weer bijzondere waarnemingen. Nog heel laat, in december, 
nog 2 grote sterns en op zee een ijseend. Zowel de grote als middelste zaagbek waren aanwezig. In het 
haventje bij de 'Heerenkeet' stond een kleine zilverreiger te vissen. Het was al met al een een rijke oogst aan 
waarnemingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeeland, 
foto Evert van Leeuwen 

 
Inventarisaties en tellingen. 
Op Gravenbol is ook dit jaar weer ijverig, zevenmaal, geteld. De veldleeuwerik lijkt hier bijna uitgestorven. 
We konden slecht 1 paartje noteren. Ook de patrijs is dit jaar niet waargenomen. De roodborsttapuit breidt 
zich echter uit als broedvogel en ook 2 paartjes dodaarsjes in de putjes is verheugend. Ander mooie 
waarnemingen zijn de ijsvogel, roodhalsfuut, de rode wouw, visarend en zeearend. Wat ons in 2015 met de 
ontkleiing te wachten staat is een verrassing. 
De ooievaars op het Vikinghofterrein brachten 3 jongen groot en worden intensief gevolgd door Marjan 
Rademaker en Frans Hoving. Op het nest in de Volderstraat is dit jaar opnieuw niet gebroed. 
In het kasteelbos wordt de reigerkolonie steeds kleiner. Dit is de algemene landelijke trend in tegenstelling 
tot die van de purperreiger en grote zilverreiger. Deze twee soorten nemen toe in ons land. 
Het was een bijzonder slecht huiszwaluwen jaar. Ging de kolonie bij de haven al enige jaren achteruit, dit 
jaar waren er maar 8 paartjes. De aankomst van de huiszwaluwen viel samen met een zeer koude periode. 
Het valt niet uit te sluiten dat er een aantal huiszwaluwen van de honger en uitgeput is omgekomen, omdat 
het ontbrak aan insecten. 
 
 
De oeverzwaluwwand in Rijswijk werd begin maart weer 
helemaal in orde gebracht. Oud nestmateriaal met 
parasieten werd verwijderd. De gaten weer opgevuld met 
vers zand. Het aantal nesten van de  oeverzwaluwen 
steeg van 76 naar 82 nesten. Op 2 avonden zijn er in 
totaal 230 jongen geringd. Een in Noord Frankrijk geringde 
oeverzwaluw werd hier terug gevangen. 
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In januari werd door Wim, Paul en Ton weer de Kromme Rijn vanaf Bunnik tot aan de Rijn geteld voor de 
Europese waterwildtelling. Het was door het fantastische weer een genot om te doen. De ijsvogel bij Odijk 
houdt dapper stand. Het aantal waterhoentjes is met een paar jaar terug  vergeleken gehalveerd. De 
dodaarsjes houden, zij het met een klein aantal, goed stand. Het aantal tafel- en kuifeenden was beperkt 
evenals het aantal smienten. Bij Cothen troffen we een mannetje mandarijneend. 
In februari werd weer deelgenomen aan de provinciale roofvogeltelling. Daarvoor nemen wij een stuk Lekdijk  
even voor Schalkwijk tot aan Kolland aan de  Rijndijk voor onze rekening.Wij scoorden weer goed met de 
buizerden en 2 sperwers maakten het tot een geslaagde dag. 
Helaas kunnen wij geen goed nieuws melden over de patrijs en evenzo geldt dat voor de kwartelkoning. 
Beide zijn niet geteld bij de inventarisaties. 
Begin oktober hadden we een zeer geslaagde Bird Watch teldag op Gravenbol. Niet minder dan 11 mensen 
namen hieraan deel. Het was mooi weer en er werden ruim 60 soorten waargenomen. De toppers waren 
een rode wouw en de visarend. 
 
Het uilenwerk. 
Er werden 62 steenuilkasten en 31 kerkuilkasten gecontroleerd. Van de steenuilkasten waren er 15 door 
steenuilen bezet. Deze bezetting komt overeen met andere steenuilgebieden als Twente en de Achterhoek. 
Ook spreeuwen en koolmees maakten gebruik van deze kasten. Van de steenuilen kregen we 52 jongen. 
Doordat vroeg was begonnen met de leg door het warme weer zijn ze niet allemaal geringd. Het aantal 

jongen per nest was 1 jong meer dan voorgaand jaar. 
Opmerkelijk was het broedgeval van een steenuil op 15 meter 
van een bosuilennest. Onderzoek in Zuid Duitsland leert dat 
steenuilen met hun nest wel op 150 m. afstand blijven van een 
bosuilnest. Dit ter bescherming van hun takkelingen. Een in het 
roofvogelasiel gerevalideerde steenuil die in een lege kast op de 
Landscheidingsweg is uitgezet bracht later in Cothen 3 jongen 
groot. 
Van de kerkuil werden 32 kasten gecontroleerd. We hadden 5 
succesvolle nesten. In het voorjaar hadden die al 27 jongen 
groot gebracht. Een tweede legsel in september bracht ook nog 
eens 10 nieuwe jonge kerkuilen. Verder kregen we in november 

nog een melding van een kerkuil die 4 jongen had voortgebracht in een door ons eerder gecontroleerde lege 
kast. In totaal hadden we dus 41 jonge kerkuilen. 
Hans Dirksen timmerde weer een aantal nieuwe kasten en hielp mee bij het uilenwerk. 
 
Educatie. 
Opnieuw werd ondersteuning verleend aan boomplantdag en werd hieraan voorafgaand les gegeven over 
bomen en bijen op de school waarvan de leerlingen het zware werk verrichten. 
Ook werden dit jaar weer uilenlessen gegeven op enkele basisscholen. 
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Werkgroep landschapsbeheer --- door Veronique Regout en Hennie Hadderingh 

 
Het was een vreemd jaar voor de werkgroep landschapsbeheer. De verrichte werkzaamheden waren niet 
vreemd, want in grote lijnen kwam dat overeen met de jaren hier voor. Wel vreemd was het onverwacht 
uitvallen van Paul Jacobs, de coördinator, maar ook grote inspirator van de “knotploeg”. 
Dit jaarverslag wijkt dan ook af van voorgaande jaarverslagen. Wij konden niet, zoals Paul dat deed, alle 
zeer precieze en gedetailleerde berekeningen voor elkaar krijgen. De tabellen en de vergelijkingen met 
vorige jaar zijn dan ook beperkt. 
 
Vrijwillig(st)ersbestand : 
Aan het einde van 2014 stonden rond de 60 namen op onze knotlijst. Daarvan hebben er 39 vrijwilligers 
regelmatig actief meegewerkt. 
Grootste opkomst was er op de natuurwerkdag, met de gasten mee 46 knotters. 
Gemiddeld waren er bij het A-team 30 vrijwilligers aanwezig en bij het B-team 11. 
Slechts 1 nieuwe vrijwilliger kwam de gelederen versterken. In het nieuwe jaar wordt het vrijwilligersbestand  
tegen het licht te houden, gaan de namen van hen die geen belangstelling meer hebben van de lijst en 
hopen wij door actieve werving nieuwe vrijwilligers aan de lijst te kunnen toevoegen. Dit zal gebeuren in 
overleg met een nieuwe coördinator Karel Matthijs. Elders in dit verslag stelt Karel zich voor. 
 
Werkzaamheden : 
Voornamelijk waren we in 2014 te vinden in knotbomen en singels, met daarnaast het hegbeheer, de 
klompenpaden en het Vikinghofterrein.  
 
1a). Knotten en stoven : 
In 2014 was hoofdzakelijk het knotten van wilgen. Dat begon in januari met knotwilgen op Landgoed 
Leeuwenburg. Met zoals het in januari gebruikelijk is de Glühwein. Ook in januari stond voor het eerst het 
knotten van een aantal knotwilgen langs buitenwegen op basis van het contract met de gemeente op het 
programma. Daarnaast werd op verschillende andere locaties geknot, vooral op het terrein van particuliere 
eigenaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de Natuurwerkdag op 1 november 2014 
werden door 27 eigen vrijwillligers en 19 
gastknotters 85 wilgen geknot. We waren te 
gast op het Lange Broek, waar eigenaresse 
Hanneke Hietink zelf een aantal kinderen 
kennis liet maken met werken in de natuur. 
 
In september werd een groot aantal van onze ladders door het Leu afgekeurd. Gelukkig werden de nieuwe 
ladders (tegen een eigen bijdrage) op tijd voor de natuurwerkdag geleverd. Ook konden wij voor die dag 
gereedschap en ladders van het Leu lenen. 
 
1b). Werkzaamheden voor Staatsbosbeheer : 
Het contract met de Boswachterij Leersum werd weer verlengd. 
Met de brugklassers van het Revius zijn we 3 ochtenden in boswachterij Leersum aan het werk geweest. 
Ook het onderhoud van het Overlangbroekse Klompenpad, het snoeien, uitdunnen en opschonen van de 
singel langs de Broekhuizerstraat viel onder werkzaamheden voor Staatsbosbeheer. 
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1c). Singels en houtwallen :  
Langs de Broekhuizerstraat werd in februari, maart en oktober de begroeiing langs het pad aangepakt. 
Op Landgoed Leeuwenburg werden diverse werkzaamheden verricht, zoals maaien van paden en het 
planten van eikenboompjes en 150 meter meidoornhaag. 
 
1d). Heemtuin : 
Ieder jaar worden wij door de werkgroep Heemtuin gevraagd om wat snoeiwerkzaamheden te verrichten. 
 
Inzet A en B-team bij het winterwerk 1a t/m 1d  in 2014 
 
Voor het reguliere A- en B-teamwerk kwam op de 27 dagen 461 keer een vrijwilliger meewerken. 
Daarnaast was 38 keer een vrijwilliger actief voor diverse werkzaamheden en dat leidde tot 130 dagdelen 
werk. 
Het totaal komt daarmee op 2.132 mensuren, iets minder dan in 2013. 
Er werden totaal 550 wilgen geknot.  
 

Jaar : Seizoen : Dagen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Totaal 
Uren : 

Totaal 
Bomen : 

 A-team :      

2014 voorjaar 5 126  504  

2014 najaar 4 110  440  
2014 Totaal 9 272 30   

       

 B-team :      

2014 voorjaar 9 99  396  

2014 najaar 9 68  308  
2014 Totaal 18 189 11   

 Totaal A+B 27 461   550 

  Aantal 
dagdelen: 

    

2014 Diverse 
andere inzet* 

130  38  520  

2014 totaal  499  2.132 550 

2013 totaal  597  2.497      

 
* Diverse werkzaamheden op Landgoed Leeuwenburg, werkzaamheden in de Heemtuin, begeleiding van 
een groep van de Lions bij het knotten van wilgen, de extra werkzaamheden rond de natuurwerkdag en 
andere organisatorische werkzaamheden. 
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2). Heggenbeheer : 
In de zomermaanden werden op contract met de gemeente verschillenden heggen gesnoeid. 
De heg rond de Hordenboomgaard namen we twee keer gezamenlijk met de vrijwilligers van de 
Hordenboomgaardgroep onder handen.  
Ook de heg rond de boomgaard aan de Brink in Cothen en de heggen langs de Geerweg kwamen twee keer 
aan de beurt.  

Daarnaast was er nog de heg langs het 
Zandpad in Cothen en een stukje hoge heg 
bij de Landscheidingsweg. Natuurlijk werd 
ook de vlechtheg op Rhijnestein niet 
vergeten. 
Dat er in 2013 meer werkuren nodig waren 
voor dezelfde afstand heg komt doordat er in 
2013 een behoorlijke achterstand was in het 
onderhoud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inzet bij het beheer van heggen in 2014 in vergelijking met 2013: 
 

Jaar : Dagdelen 
Actief : 

Vrijwilligers 
Totaal : 

Vrijwilligers 
Gemiddeld : 

Gesnoeid : Totaal 
Mens-uren : 

Totaal machine-
uren : 

2014 10 76 8 vergelijkbaar 
met 2013 

344 80 

2013 11 98 9 3.615 m. 375 119 

 
3). Beheer Vikinghof : 
Hier werden de paden gemaaid en werd het opschot langs de stammen van de knotwilgen verwijderd. 
 
4). Klompenpaden. 
Het Overlangbroekse - en het Gerrit Achterberg Klompenpad werden zo goed mogelijk gemaaid en 
gesnoeid. Aan het eind van de zomer ontbrak, mede doordat Paul een periode niet kon meewerken, de tijd.  
Door totaal 18 vrijwilligers is aan beide paden een of meerdere dagdelen gewerkt. 
Totaal is er 54 uur besteed aan maaien en snoeien. 
Coördinatie, bewegwijzering, reparaties etc. kostte 62 uur. 
Dit jaar is een verbinding gemaakt van het Egelroderpad in Beusichem naar onze twee Klompenpaden. 
In onze vrije tijd controleren wij al wandelend over de paden de markeringen en lopen we met een 
snoeischaartje om overhangend struweel te verwijderen. 
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5).  Maatschappelijke Stages / je school kan de boom in : 
De Maatschappelijke stage week voor de brugklassers van het Revius bestond dit jaar uit het trekken van 
vogelkers in boswachterij Leersum. Met na de werkzaamheden een rondleiding door de boswachter. Drie 
groepen op drie achtereenvolgende dagen. De eerste 
dag was een succes, de volgende twee vielen behoorlijk 
in het regenwater.  
Uiteindelijk zijn ca. 42 leerlingen bezig gehouden door 
12 vrijwilligers die er gezamenlijk 29 dagdelen aan 
besteed hebben. 
We ontvingen één keer een schoolklas. Met 31 
scholieren van basisschool De Werkschuit werd aan de 
Aalswaard geknot. Onder leiding van 7 van onze 
vrijwilligers en 3 begeleiders van de school. 
 
 
 
 
 
 
 

Inzet  bij begeleiding Maatschappelijke stages in 2014: 

 Datums : Totaal  
leerlingen : 

Totaal  uren 
leerlingen : 

Begeleiders 
totaal: 

Totaal uren 
begeleiding : 

Werkschuit groep 8 : 13 maart 31 124 7 28 

Revius:  7-8-9 juli 3 x 14 252 29 116 

Totaal 4 dagen 73 376 19 144 

 
Totale inzet in 2014 : 
 
Activiteit : Mensuren  : Totaal 2013: 3.454 
1. Knotten, stoven, afzetten 2.132 Totaal 2012: 3.601 
2. Beheer van hagen 344 Totaal 2011: 2.973 
3. Beheer Vikinghof 375 Totaal 2010: 3.055 
4. Onderhoud Klompenpaden  116 Totaal 2009: 2.269 
5. Maatschappelijke stages  144 Totaal 2008: 2.022 
  Totaal 2014 : 3111 Totaal 2007: 1.236 
  Totaal 2006: 998 

 
Budget : 
Het was het laatste jaar waarin wij een bijdrage van het LEU ontvingen. Momenteel moeten de kosten 
voornamelijk opgebracht worden uit de lidmaatschapsgelden, donaties en de waarderingssubsidie van de 
gemeente. 
 
Contacten : 
Met Landschap Erfgoed Utrecht was er contact over de invulling van de Natuurwerkdag, beheer, wijziging en 
aanvulling van de Klompenpaden, Arbo en deelname aan de jaarlijkse vrijwilligersdag en recepties. 
Contact met de gemeente Wijk bij Duurstede beperkte zich tot het ophalen van takken en het snoeisel van 
de heggen. 
Overleg over bomen in de gemeente is overgenomen door de werkgroep Groenberaad. 
Met Staatsbosbeheer was er overleg over de stage in Leersum en over de lopende projecten. 
 
Afsluiting seizoen : 
Woensdag 2 april 2014 werd het seizoen afgesloten met een etentje met 34 personen bij La Siciliana in de 
Peperstraat. Knotter van het seizoen 2013/2014 was Kees van der Heide. 
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Nog een persoonlijk woordje : 
 
In augustus van dit jaar liep Paul tijdens werkzaamheden voor de vereniging een oogbeschadiging op. 
Nadat de grootste schrik daarover wat was gezakt, overheerste bij ons de gedachte: deze mooie knotploeg 
mag niet verloren gaan. Anders zou naast wat Paul had opgebouwd, ook onze beste vrijetijdbesteding 
verloren zijn gegaan. We zijn heel blij dat het ons gelukt is om toch een afwisselend najaarsprogramma te 
realiseren. Gelukkig eerder dan wij verwachtten weer met de ondersteuning van Paul. 
Paul Jacobs heeft 10 jaar de knotploeg gedragen en wij zijn hem veel dank verschuldigd. Hij was van plan er 
aan het eind van het seizoen 2014/2015 mee te stoppen. Noodgedwongen heeft hij zich al eerder moeten 
terugtrekken. Maar het noodlot, toeval of welke kracht dan ook bracht Karel Matthijs op onze weg en we 
hopen met hem weer goede knottijden tegemoet te gaan. 
Veronique en Hennie, coördinatoren ad-interim 
 
Karel Matthijs terug van weggeweest : 
 
Met ingang van augustus jl., woon ik weer in Wijk bij Duurstede en met ingang van 1 maart aanstaande volg 
ik Paul Jacobs op als coördinator Landschapsbeheer, een functie die ik al eerder had omstreeks 1995 als 
opvolger van Leo Grobben. 
In de tussenliggende periode dat ik in de gemeente Dronten woonde, ben ik werkzaam geweest bij 
Staatsbosbeheer als boswachter  / opzichter in de bossen van oostelijk Flevoland. Maar wegens een 
reorganisatie ben vanaf 1 januari niet meer werkzaam bij deze werkgever.  
Het mogen coördineren in het Wijkse landschap is min of meer een voortzetting van mijn vorige werk. Alleen 
staat nu de productie en taakstelling niet meer centraal, maar met een groep op een plezierig wijze een 
bijdrage leveren aan natuur en landschap. 
Tot ziens in het veld, 
Karel Matthijs 
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Werkgroep Heemtuin --- door Anne van der Velden 

Het afgelopen jaar is er regelmatig gewerkt om de heemtuin b(l)oeiend te houden voor alle 
geïnteresseerden. 
In het voorjaar werden de schelpenpaadjes aangevuld met een grote voorraad schelpen. 
De Werkgroep Landschapsbeheer kwam assisteren bij het zwaardere werk, zodat er meer licht en ruimte is 
ontstaan. 
In de heemtuin was goed te zien dat we deze winter totaal géén vorst hadden. 
De stinzenhoek stond al heel vroeg in bloei, daardoor kwam de door Petra in april geplande stinzen 
plantenochtend te vervallen. 
De buxussen van de kruidentuin zagen in mei wit van de luis, de witste struikjes hebben we toen al 
gesnoeid. 
Bloemisterij Van Willigenburg was zo vriendelijk ons ruimte in zijn schuurtje te geven voor het 
tuingereedschap. Dat scheelt ons veel tijd bij het ophalen en wegbrengen van ons gereedschap. 

 
 
 
Op 15 juni werd de Open Dag georganiseerd, Evert van 
Leeuwen was aanwezig met zijn bijenverhaal. 
Het was een mooie zonnige dag met veel bezoekers.    
 
 
 

 
 
Het insectenhotel leek in juli door vandalen vernield, achteraf bleek dat de poten vergaan waren. Eind 
augustus is het insectenhotel gerestaureerd en naar een zonnige plek bij het vogelbosje verplaatst. 
Op het akkertje groeide weinig graan, het werd ondanks herhaaldelijk wieden overwoekerd door de herik. 
De Bigagroep kwam in het najaar weer langs om te maaien en het maaisel werd ook afgevoerd. 
 
Atie Klaver stopte na ruim twintig actieve jaren met haar vrijwilligerswerk. Wij zullen haar missen vanwege 
haar kennis, lokale contacten en grote inzet. 
Marijke van Diepenbroek werd tot onze ontzetting getroffen door een herseninfarct en zij woont nu in een 
zorgcomplex in Soest. 
 
Op dit moment zijn er zes vrijwilligers op de maandag- of woensdagochtend actief; Anne van der Velden, 
Hennie Hadderingh, Karin Menken, Lex Kramer, Petra Ekhardt en Ruud Waltman. 
Karin heeft het plannen van de ochtenden van Marijke overgenomen. Lex schreef weer enkele stukjes over 
de heemtuin voor de Wijkse media. Petra stuurde de vrijwilligers aan qua aanpak van de klussen. 
Ruud heeft onder andere  de composthoop opgeruimd en was actief met de educatieve activiteiten. 
Het was een jaar met wel en wee, maar ook genieten om in onze mooie heemtuin actief te zijn. 
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Werkgroep Natuureducatie --- door Nancy Rietveld 

 
In 2014 heeft de werkgroep een aantal activiteiten opgezet om mensen weer in contact te brengen met de 
natuur rondom Wijk bij Duurstede. In alle activiteiten dragen we de kernwoorden van het IVN uit, namelijk 
hoofd, handen en hart.  Vanuit de werkgroep ondersteunen wij de basisscholen in Wijk bij Duurstede in hun 
natuuronderwijs, voor gezinnen organiseren we special doe-activiteiten en voor iedereen die maar wil geven 
we cursussen en excursies.  Hieronder een overzicht van de resultaten van de activiteiten in 2014. 
De werkgroep bestaat uit: Nancy Rietveld, Petra Ekhardt, Lex Kramer en Ruud Waltman. 
 
Vogelavond in februari 2014 
Cursusavond ter voorbereiding op de vogeltelling gegeven door Frans Hoving en Petra Ekhardt. 15 
deelnemers kregen uitleg over de telling en over de vogels die ze konden verwachten in hun tuin. 

 
IVN-Cursus tuinreservaten – voorjaar 2014 (5 woensdagavonden en 2 zaterdagochtenden) 
Een nieuwe cursus van het IVN over natuur- en diervriendelijk tuinieren. De cursus werd gegeven door Petra 
Ekhardt en Nancy Rietveld. Met 5 deelnemers was de bezetting wat laag, maar werd de cursus naar volle 
tevredenheid van iedereen afgerond.  

 
Dauwtrapwandeling op Hemelvaartsdag – mei 2014 
Met meer dan 20 deelnemers hebben we een wandeling in de 
vroege morgen langs de Kromme Rijn tot aan het 
Vikinghofterrein gemaakt. Tijdens de wandeling werd het 
lopen afgewisseld met enkele stilte-oefeningen. De wandeling 
werd georganiseerd door Ruud Waltman, Petra Ekhardt en 
Nancy Rietveld. 
 
 
 
 
 
 
 
Open dag Heemtuin – mei 2014 
De open dag werd goed bezocht door circa 30 volwassenen en  
15 kinderen. Voor de kinderen was een parcours van 10 doe-opdrachten uitgezet, waarmee ze zelf of met 
hun ouders mee aan de slag konden.  

 
IVN – Slootjesdagen – juni 2014 
In het stadspark van Wijk bij Duurstede gingen zo’n 25 mensen (ouders en kinderen) op onderzoek gaan 
naar het leven onder water in de stadsvijver. Bioloog Klaas Everards, Petra Ekhardt en Nancy Rietveld 
hielpen bij het gebruik van de zoekkaarten en vertelden de deelnemers over de beestjes en planten die uit 
de vijver werden gehaald. 

 
Bolboompjesroute c.q. groene route 
De reeds bestaande bolboompjesroute door Wijk bij Duurstede wordt door Lex Kramer en Petra Ekhardt 
nieuw leven ingeblazen. De eerste stappen zijn gezet om deze route weer ‘begaanbaar’ te maken. 
 
De werkgroep bestaat uit: Nancy Rietveld, Petra Ekhardt, Lex Kramer en Ruud Waltman.
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VERSLAG LESSEN EDUCATIE --- door Ruud Waltman 
 
Ook het afgelopen jaar zijn er weer lessen geweest in de heemtuin en het kasteelbos.  
De introductielessen vooraf zijn vanwege hun succes verder uitgebreid. Aan de inhoud is weinig veranderd 
vanwege het goede resultaat. Het zou een meer terugkerende activiteit moeten zijn, waarbij andere 
natuuraspecten aan de orde komen.   
Wat betreft de kasteelboswandeling is er wel een het een en ander gewijzigd. Ook daar is frequentie een 
verbeterpunt.  
Het  concept is onveranderd. Voorafgaand aan de buitenles is een introductieles. Daarin krijgen  de 
leerlingen te horen wat ze kunnen verwacht, hoe ze bepaalde materialen kunnen gebruiken en worden 
afspraken gemaakt. Op deze manier wordt ook kennis gemaakt met de leerkracht en evt. de begeleiders. 
Voor veel leerlingen is bezig zijn in de natuur een fantastische ervaring, waarbij de aandacht veelal opgaat in 
verbazing en ongericht zoeken. Als bezigheid een prima eerste stap, maar leerlingen zouden gebaat zijn met 
een volgende stap. Hierin zou nader onderzoek en doelgericht werken een logisch vervolg zijn. Nu is er een 
afwisseling van kennis opdoen, onderzoeken en natuur beleven.  
In de krappe tijd is een beperkt aanbod van dergelijke activiteiten aan de orde. Een jaarlijks uit te werken 
programma is daarom eigenlijk een noodzaak.  
Opvallend is in dit geheel namelijk dat de onderwerpen die aan de orde komen voor groep 5 tot en met 
groep 8 als volstrekt nieuw wordt ervaren en omarmd.  
 
NatuurWijs 
Nieuw in dit jaar is de eerste Wijkse versie van “NatuurWijs”. Daarbij gaan leerlingen een aantal keren een 
hele dag naar buiten en daar krijgen ze een mooie combinatie van natuur leren kennen, leren ervaren en 
leren bewerken.  
 
De drie dagen zijn onderverdeeld in drie thema’s.  
Voorjaar: Van nul tot nu langs de Kromme Rijn 
Zomer : Rivier – water. Levensbehoefte, veiligheid, vervoer en recreatie. 
Najaar : Wat is natuur en wat is cultuur. Wat is de rol van de mens? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De activiteiten variëren van stil observeren tot  hard rennen. Onderdelen zijn ook de zintuigen activeren, 
wandelstokken versieren, natuurbeheer en de snelheid van de Kromme Rijn ervaren.  
De eerste keren waren een succes.  
Van de school wordt verwacht een voorbereidende les te geven over het thema. Na afloop is een 
verwerkingsles ook belangrijk.  
Dit jaar was CBS De Wegwijzer bereid dit nieuwe project als experiment te doen.  
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Werkgroep Flora --- door Klaas Everards en Linda Horst 
 
Samen met de floragroep Nieuwegein-IJsselstein is de Steenwaard onderzocht en de oevers van de 
Kromme Rijn bij Werkhoven. 
Verder zijn  de locaties Kolland en Vikinghofterrein onder de loep genomen.  
De opkomst, cohesie en interesse voor deze inventarisaties liet nogal te wensen over, hetgeen voor Klaas 
Everards reden is geweest deze kar niet meer te trekken.  
In de zomer kwam het verzoek binnen van de gemeente om enig inzicht in de natuurwaarden van de 
bermen te geven, wat kan leiden tot een aangepast maaibeheer in september.  De laatste gegevens komen 
uit een rapport van de stuurgroep Kromme Rijnlandschap en zijn 14 jaar oud. Vervolgens  hebben drie leden 
van VNMW een quickscan uitgevoerd in waardevolle bermen van de kernen Wijk bij Duurstede, Cothen en 
Langbroek. Klaas Everards, Evert van Leeuwen en Ruud Waltman. Daar zijn enkele waardevolle soorten 
gedetermineerd zoals Aardaker, Agrimonie, Ruige leeuwentand en Karwijvarkenskervel.  De meeste bermen 
zijn matig soortenrijk.  Maar in het Kortland, de Romeinenbaan en langs de wijk de Geer is een waardevolle 
soortenrijkdom gevonden.  Deze gegevens zijn gedeeld met het groenbeheer van de gemeente, met het oog 
op het bermbeheer. Het verzoek kwam in een ongunstige periode en er was krap tijd. Daarom is 
afgesproken om dit uitgebreider aan te pakken in het jaar 2015.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De werkgroep Flora heeft hiermee een draai gemaakt en gekozen voor een verandering van 
werkzaamheden en locaties. Er is publiciteit aan gegeven, waardoor nieuwe vrijwilligers zich hebben 
aangemeld. Zij zullen ondersteund worden door onze flora specialisten.  Het enthousiasme van vrijwilligers 
en van de vaste kern van de werkgroep biedt hoop op goede resultaten.  
De groep gaat zich bezig houden met het inventariseren van bijzondere bermen in de gemeente Wijk bij 
Duurstede, in de woonkernen en in het buitengebied. Per bermvak zullen indicatieve soorten worden 
gekozen, waarmee de natuurwaarde  er van  bepaald kan worden.  
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Werkgroep Groenberaad --- door Henny Olthof 
 
Inleiding 
Dit verslag beschrijft de activiteiten van de werkgroep Groenberaad, onderdeel van de Vereniging Natuur en 
Milieu, IVN afdeling Wijk bij Duurstede (VNMW). De vereniging heeft een jaarverslag waarin alle 6 
werkgroepen (educatie, flora, groenberaad, heemtuin, landschapsbeheer en vogels) aan bod komen, dit 
verslag maakt daar integraal onderdeel van uit. De reden voor een apart verslag is de verspreiding naar een 
specifieke doelgroep, namelijk bestuurders, ambtenaren en de politieke partijen die betrokken zijn bij het 
openbaar groen in de gemeente Wijk bij Duurstede. 
Het Groenberaad volgt overheden die beslissingen nemen over het groen (en water) in de eigen 
woonomgeving. De werkgroep staat voor het behouden, ontwikkelen en veroveren van een waardevol en 
natuurlijk leefmilieu en biodiversiteit. We doen dat door met allerlei overheden en organisaties samen te 
denken, samen te ontwikkelen en samen te werken. 
Het aantal onder handen projecten is in 2014 fors toegenomen, ook het overleggen met ambtenaren, de 
politiek en allerlei instanties vraagt steeds meer tijd. Positief is dat dit mede wordt veroorzaakt doordat we 
steeds vaker worden uitgenodigd om mee te denken. Het blijft echter een uitdaging om onze beperkte 
menskracht zo in te zetten dat een zo goed mogelijk resultaat wordt bereikt. 
We zien een duidelijke verbetering in de samenwerking met de gemeente, hoewel de positie van het 
Groenberaad nog steeds niet helemaal duidelijk is. We willen optreden als onafhankelijke partij en 
spreekbuis zijn van ‘de natuur’, dat kan soms los staan van een rol als vertegenwoordiger van inwoners. We 
menen dat we het best kunnen samenwerken indien we vanaf het eerste begin zoveel mogelijk samen 
projecten aanpakken. 
In dit verslag gaan we in op de verschillende projecten en activiteiten, ook kijken we vooruit naar 2015. 
 
Organisatie 
De werkgroep heeft 13 keer vergaderd, de reguliere vergaderingen van iedere 2

e
 woensdag in de maand 

plus een ingelaste vergadering in december over een aantal dringende projecten. Op 12 maart hadden we 
de landschapscoördinator Walter Jaaltink (Stuurgroep Kromme Rijnlandschap) op bezoek die vertelde van 
de projecten die hij onder handen heeft. Op 13 augustus was Klaas Everards (werkgroep Flora) te gast over 
de flora in de bermen. 
Waren we aan het begin van het jaar nog met 9 leden, aan het eind van het jaar waren we met 6. We 
hebben om uiteenlopende redenen afscheid genomen van Peter van der Eerden, Marijke van Diepenbroek, 
Martha de Wit en Jacques van Nederpelt; tijdens het jaar heeft Mathijs Kuiper zich bij de werkgroep 
aangesloten. Mathijs is opgeleid als boomverzorger en zijn kennis en ervaring is een waardevolle aanvulling 
voor de werkgroep. 
Aan het eind van 2014 bestond de werkgroep uit Linda Horst, Mathijs Kuiper, Evert van Leeuwen, Henny 
Olthof, Niek van Staaden en Ruud Waltman. Peter van der Eerden heeft zich aangeboden als externe 
adviseur op het gebied van cultuur- en gebiedshistorie; hiermee is hij na Sonja Fris de 2

e
 externe adviseur 

die we snel kunnen inschakelen indien nodig. 
 
Eigen projecten 
De werkgroep heeft een aantal eigen projecten opgepakt en uitgevoerd, hieronder een alfabetische 
samenvatting, de bereikte resultaten en de huidige status. 
 
Briefing projectleiders 
Projectleiders van de gemeente zijn vanaf het begintraject bij projecten betrokken, wanneer de plannen nog 
niet definitief zijn. Het is belangrijk dat het Groenberaad weet hoe die processen verlopen en dat de 
projectleiders weten waar het Groenberaad voor staat; ook waarvoor wij ingeschakeld kunnen worden. Op 
10 november hadden we een kennismakingsbijeenkomst die plezierig en positief is verlopen. Na de 
bijeenkomst heeft een aantal projectleiders al contact gezocht met de werkgroep om over hun projecten of 
specifieke vragen te praten. 
 
Buurtinitiatief 
De gemeente zet in op meer burgerparticipatie, co-creatie en zelfbeheer. In het groen zijn er kansen om 
buurtinitiatieven van de grond te krijgen. Tijdens de twee inspraakavonden over bezuinigingen heeft het 
Groenberaad al ideeën aangedragen, vooral voor het ter beschikking stellen van gereedschap (zie verderop 
in dit verslag). 
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We menen echter dat er meer nodig is om initiatieven 
van de grond te krijgen. Om die reden is contact 
gezocht met een aantal andere organisaties in de 
gemeente om na te denken over mogelijke 
proefprojecten die we vervolgens gezamenlijk van de 
grond kunnen tillen. Deze aanpak is afgestemd met 
de gemeente. Eind januari 2015 zal naar verwachting 
de eerste bijeenkomst hierover plaats gaan vinden. 
 
 

Gemeentelijke aansprakelijkheid 
Er was onduidelijkheid over wanneer en waarvoor de gemeente aansprakelijk is bij schade die ontstaat door 
bijvoorbeeld afbrekende takken of omvallende bomen. Het aspect ‘veiligheid’ is in veel gevallen gekoppeld 
aan aansprakelijkheid, en het komt nogal eens voor dat om dat aspect bomen worden gekapt. 
Het Groenberaad heeft onderzoek gedaan naar de wetgeving en jurisprudentie op dit gebied. De gemeente 
is aansprakelijk indien er sprake is van verwijtbaar gedrag, bijvoorbeeld indien de gemeente haar zorg- en 
controleplicht niet goed invult. Dit zou het geval kunnen zijn indien bekende problemen niet worden 
aangepakt, of indien bomen niet met enige regelmaat worden gecontroleerd. 
Naar aanleiding van het rapport van het Groenberaad loopt er momenteel een onderzoek bij de gemeente of 
en waar de frequentie van boominspecties kan worden aangepast, waarmee wellicht ook nog geld bespaard 
kan worden. Dit project zal in 2015 verder worden ingevuld. 
 
Gemeentelijke financiën 
Het Groenberaad wilde graag inzicht in de geldstromen en financiering rond het openbaar groen. Vooral de 
inzet van externe adviseurs, de personele inzet vanuit de buitendienst en de financiering van langdurige 
projecten zoals het LOP hadden onze interesse. Ter voorbereiding hadden we het laatste jaarverslag van de 
gemeente laten bekijken door een accountant. 
In maart hebben we een gesprek gehad met de gemeente. Groen valt voor een deel onder het IBOR 
(Integraal Beheerplan Openbare Ruimte), waarin bijvoorbeeld ook wegen, verlichting en riolering worden 
meegenomen, dat maakt de zaak niet duidelijker. In het IBOR worden ook grotere projecten voor een 
periode van 4 jaar vastgesteld. In de uurprijs van de buitendienst zitten ook de kosten van de binnendienst 
(gemeentehuis) verwerkt, waardoor relatief simpele ingrepen en acties (op papier) erg veel geld kosten. 
Vrijwel ieder jaar moet er weer worden bezuinigd op het onderhoud, terwijl algemeen bekend is dat dit op 
termijn geld kost door achterstallig onderhoud, noodzakelijke omvormingen en dergelijke. Momenteel staat 
het onderhoud op niveau ‘sober’, verhogen naar ‘basis’ kost € 250.000 per jaar. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 
Het Groenberaad heeft de programma’s van alle politieke partijen doorgespit en samengevat in 1 dia per 
partij. De resultaten zijn gepubliceerd op de website van de vereniging en ook gebruikt tijdens de politieke 
debatavond op 11 maart. Op die avond hebben de partijen hun plannen met het groen gepresenteerd en 
werd er gediscussieerd aan de hand van een aantal stellingen. Vrijwel alle partijen waren het tijdens de 
discussie eens over het openstellen van de beschikbare informatie over bomen uit het Digitree systeem. Na 
afloop van de discussie heeft het publiek aangegeven in hoeverre het vertrouwen in de partijen was 
toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen. 
Op 24 april is ingesproken tijdens de openbare coalitiebesprekingen met als titel ‘Trots op wat we hebben, 
en er samen nog meer van maken’. Ook werden hier suggesties gedaan hoe zaken anders aangepakt 
kunnen worden en waar nog winst valt te behalen. Positief dat de politiek later in het jaar die uitnodiging 
heeft aangenomen, waardoor het Groenberaad op een aantal dossiers nu gesprekspartner is geworden van 
de gemeente. 
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Groene rondje 
In mei kwam een vraag van de werkgroep Educatie of het mogelijk was samen te werken om het Groene 
Rondje nieuw leven in te blazen. Dit rondje was jaren geleden (omtrent 2001) gemaakt als wandelroute van 
5 kilometer (met mogelijke uitstapjes) langs een aantal mooie plekjes in en rond de kern van Wijk bij 
Duurstede. Dat initiatief bloedde destijds dood. 
Het idee was om dat oude rondje te actualiseren, een nieuwe kaart te maken en op belangrijke punten langs 
de route bordjes met informatie (en wellicht QR codes) aan te brengen. Promotie zou kunnen via een aantal 
websites, de VVV, het informatiepakket voor nieuwe inwoners enzovoort. De VNMW zou de route kunnen 
vaststellen, suggesties doen voor teksten op de bordjes en de gemeente zou dit kunnen faciliteren. 
Hoewel het een leuk idee was en is, hebben we tot nu toe geen mensen gevonden die dit project willen 
trekken. Als er nog liefhebbers zijn horen we het graag, de gemeente is geïnteresseerd om haar 
medewerking te geven. 
 
Hagenavond (13 maart) 
Op 13 maart hebben we een informatieavond georganiseerd voor vrijwilligers die hagen van de gemeente 
onderhouden. We mochten 17 snoeiers verwelkomen, de gemeente was ook aanwezig. Op de avond is 
informatie gegeven over het nut van hagen en het snoeien ervan, ook was er tijd ingeruimd om hints en tips 
uit te wisselen en werden suggesties ter verbetering meegegeven aan de gemeente. In 2015 zullen we deze 
avond wellicht herhalen, maar we zullen extra moeite moeten doen om nog meer snoeiers te bereiken. 
 
Snippergroen 
Het snippergroen project heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden, doordat op drie locaties zaken 
niet soepel zijn verlopen. Hierbij willen we wel opmerken dat in veruit de meeste gevallen het proces wel 
goed is gegaan, hoewel het soms wel veel langer heeft geduurd dan aanvankelijk de bedoeling was. 

 
Ondanks het feit dat het Groenberaad in eerste instantie geen rol 
voor zichzelf zag in dit project, zijn we er op verzoek van 
inwoners toch bij betrokken geraakt. We hebben onderzocht hoe 
andere gemeenten dit soort projecten aanpakken en ook wat de 
aanbevelingen van de VNG zijn. Ook hebben we een vinger aan 
de pols gehouden en een aantal situaties gedocumenteerd. Op 
basis daarvan hebben we een rapport met aanbevelingen 
geschreven dat we op 4 september aan het gemeentebestuur 
hebben aangeboden. Het valt immers niet uit te sluiten indien in 
de toekomst nog een keer een rondje snippergroen wordt 
gehouden. 
 
Tijdelijke natuur St. Jozef 
Het terrein van de voormalige basisschool St. Jozef ligt al geruime tijd braak, waarschijnlijk nog totdat 
duidelijk is wat er met het nabijgelegen zwembad gaat gebeuren. Los van een initiatief van een aantal 
aanwonenden om speeltoestellen neer te zetten is het Groenberaad hier gestart met de aanleg van een stuk 
tijdelijke natuur. Na enkele weken werden de krachten tussen aanwonenden, Groenberaad en de gemeente 
gebundeld. 
Begin april echter vonden leden van de werkgroep (weer) stukjes asbest rond het voormalige schoolplein, 
waarna de gemeente door een extern bureau de zaak heeft laten onderzoeken en opruimen. Daarna kon de 
uitvoering beginnen. De gemeente heeft een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld en wat 
speeltoestellen, enige aanwonenden hebben vervolgens hard gewerkt om deze op te knappen. Ook is er 
zand bijgestort en met een door een particulier gedoneerde hoeveelheid houtsnippers zijn er door 
aanwonenden als enige leden van de VNMW wandelpaden aangelegd. Het Groenberaad heeft via een 
externe instantie subsidie los weten te krijgen voor het zaaigoed en in het najaar werd het project afgerond. 
In 2015 zullen we bekijken hoe alles is aangeslagen en indien nodig zullen we nog hier en daar bijzaaien. 
 
Visie op groen 
Begin 2014 hebben we onze eigen visie op groen ‘Wonen in het groen, droom of werkelijkheid?’ 
gepresenteerd. Deze visie dient als ons interne kompas bij de projecten die we aanpakken. We zetten daarin 
uiteen hoe, wat ons betreft, keuzes gemaakt moeten worden en op welke wijze zaken beter en wellicht 
goedkoper aangepakt kunnen worden. Deze visie heeft op het gemeentehuis hier en daar wat stof doen 
opwaaien en wij werden dan ook uitgenodigd om een en ander nog eens toe te komen lichten. 
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Projecten van de gemeente en andere initiatiefnemers 
In 2014 zagen we 64 aanvragen voor een kapvergunning van de gemeente voorbij komen, het ging daarbij 
om minimaal 215 bomen (bij twee aanvragen was niet bekend gemaakt over hoeveel bomen het ging). Het 
blijft jammer dat de publicaties in de lokale pers en op internet niet altijd overeenkomen en ook dat niet 
duidelijk wordt gemaakt waarom bomen gekapt moeten worden en op initiatief van wie. We hebben 
meermalen aangedrongen op betere communicatie op dit gebied, tot nu toe tevergeefs. 

 
 
 
In het kader van een van de grotere bomenplannen heeft 
de vereniging eind 2014 bezwaar gemaakt tegen de kap 
van een gezonde boom, die volgens onze interpretatie 
van de gemeentelijke beleidsregels niet gekapt had 
mogen worden. De reden voor kap waren klachten van 
twee bewoners, die naar onze mening onterecht zijn 
gehonoreerd. Met het indienen van het bezwaar wilden we 
duidelijkheid krijgen over welke regels relevant zijn, hoe 
die moeten worden gelezen en toegepast en welke 
vrijheid de beslissende ambtenaar daarbij nog heeft. Bij 
het schrijven van dit verslag was de uitkomst van die 
procedure nog onbekend. 

 
De werkgroep is betrokken bij een groot aantal projecten van de gemeente, waar gevraagd en soms 
ongevraagd is meegekeken en aanbevelingen zijn gedaan. Hieronder een opsomming van die projecten in 
alfabetische volgorde. 
 
Agricolastraat 
In juli ontvingen we bericht van een inwoner dat de gemeente, na het eerder al kappen van 8 essen, van 
plan zou zijn om een nog groter bomenplan later in het jaar uit te voeren voor die buurt. We hebben contact 
opgenomen met de gemeente en aangeboden om over de mogelijkheden mee te denken. De gemeente 
zegde toe ons op de hoogte te houden. 
Enige weken later bleek dat de gemeente toch eerst wilde inzetten op de herplant van de gekapte essen, en 
dat een eventueel nieuw plan deel uit zou gaan maken van het grotere plan van de herontwikkeling van De 
Engk. Weer enkele weken later bleek dat er desondanks bomen aan de Agricolastraat gesnoeid zouden 
worden. Op dit moment is het onduidelijk of er later nog een groter plan uitgevoerd zal worden of niet. Het is 
jammer dat de gemeente blijkbaar soms worstelt om te bepalen of en hoe het Groenberaad betrokken wordt 
bij het ontwikkelen van plannen. 
 
Bermen en maaibeleid 
Tijdens een overleg met de gemeente kwam naar voren dat de gemeente het jammer vindt dat er geen geld 
meer is voor een goede inventarisatie van de flora in de bermen, het laatste onderzoek was van 10 jaar 
geleden. Voor het vaststellen van een goed maaibeleid is het echter wel van belang om te weten wat er zoal 
groeit, en vooral wat de waardevolle en kwetsbare bermen zijn. 
 

 
In overleg met de werkgroep Flora is vanuit het Groenberaad 
een actie gestart om een team van vrijwilligers te mobiliseren 
die in 2015 de bermen gaan inventariseren. Dat team bestaat 
inmiddels uit meer dan 12 mensen, zodat het mogelijk is veel 
plekken te bezoeken. In het begin van de herfst werd in de 
drie kernen alvast een zogenaamde quickscan uitgevoerd, 
waarbij bleek dat er een aantal waardevolle bermen zijn; de 
vergaarde informatie werd gedeeld met de gemeente. 
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Bestemmingsplannen buitengebied 
Gezien de planningscyclus was het nodig de huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied te 
actualiseren. Hiermee was al in 2013 begonnen, een informatieavond van de gemeente werd toen bezocht. 
In 2014 hebben een groot aantal particulieren en instanties, waaronder de provincie en de Natuur en 
Milieufederatie Utrecht, zienswijzen ingediend. Ook het Groenberaad heeft haar visie gegeven, waarbij we 
onze teleurstelling uitspreken over de vergrote milieubelasting en aantasting van de natuurgebieden, en het 
ook jammer vinden dat er geen stimulerende maatregelen worden getroffen voor een meer ecologische 
bedrijfsvoering. Vooral het Langbroekerwetering gebied is kwetsbaar en staat alweer onder druk. 
Eind 2014 werden we door de gemeente bijgepraat over het definitieve plan, zoals dat begin 2015 aan de 
gemeenteraad wordt aangeboden. Er zijn wat positieve aanpassingen op het eerste plan, zoals op het 
gebied van de grondgebonden landbouw en het oprekken van de Natura 2000 bufferzone, maar over het 
algemeen blijven wij toch teleurgesteld dat hier geen duurzame weg wordt ingeslagen. Ook maken wij ons 
zorgen, dat door het verdwijnen van de melkquota en de samenvoeging van bedrijven er straks nog een 
keer een extra belasting op de natuurwaarde van het gebied komt, en we zitten al lang aan de limiet. De 
regelgeving rond de PAS (programmatische aanpak stikstof) die in 2015 wordt vastgesteld zal maar beperkt 
soelaas bieden. Wij zijn zeker van plan om de politieke partijen te laten weten wat onze mening is en zullen 
afwachten hoe de gemeenteraad de plannen vervolgens zal beoordelen. 
 
Bezuinigingen 
Als uitvloeisel van de coalitieonderhandelingen heeft de gemeente twee discussieavonden georganiseerd 
over 5 thema’s, waaronder openbare ruimte (inclusief openbaar groen) en duurzaamheid en milieu. De 
werkgroep Groenberaad schoof aan bij de discussie over de openbare ruimte, andere leden van de 
vereniging bij andere thema’s. 
Aan de discussietafel werd al snel duidelijk dat er wellicht voordeel te halen is door zelfbeheer te stimuleren 
door het ter beschikking stellen van klein gereedschap als heggenscharen en zagen. Deze mogelijkheid 
werd vervolgens op de gemeentewerf met de verantwoordelijk ambtenaar getoetst. Tijdens de tweede 
bijeenkomst in het gemeentehuis werd dit voorstel inclusief suggesties voor een plan van aanpak voor de 
invoering ervan aan de aanwezigen gepresenteerd. Tot ons genoegen vernamen we in de pers een 
toezegging van de gemeente om hiermee aan de slag te gaan, maar tot op dit moment heeft dat nog niet tot 
zichtbare acties geleid. 
 
Bomenverordening 
De gemeente is van mening dat de huidige bomenverordening teveel tijd kost en niet leidt tot een beter 
bomenbestand, daarnaast wil men graag dereguleren. Het Groenberaad meent dat een duidelijke en sterke 
verordening wel degelijk een meerwaarde heeft indien deze ook goed wordt gehandhaafd. Wij menen 
daarnaast dat de huidige personele inzet van 0,1fte voor de administratieve ondersteuning van de 
kapaanvragen alleszins verdedigbaar is. 
In 2013 hebben we hierover voor het eerst met de gemeente gesproken en in 2014 zijn we aangeschoven bij 
de gesprekken met de externe adviseur, die in eerste instantie heeft geprobeerd de oplossing te zoeken in 
het maken van een onderscheid tussen gemeentelijke en particuliere bomen. Wij konden ons goed vinden in 
het algemene principe dat particuliere bomen vergunningvrij zouden zijn en de gemeentelijke bomen 
vergunningplichting (zoals in de gemeente Bunnik het geval is). Hiermee zouden we naar schatting 75% van 
de kapaanvragen kunnen vermijden. Het Groenberaad heeft daarna een zeer uitvoerig commentaar 
geschreven op de eerste conceptnota, met een juridische onderbouwing hoe een dergelijke verordening in 
elkaar gestoken zou kunnen worden. 
Medio 2014 werd echter duidelijk dat de gemeente plotseling een andere weg wilde kiezen, namelijk een 
gebiedsbenadering gekoppeld aan een lijst met vergunningplichtige bomen. Hiermee zou de hele huidige 
bomenverordening komen te vervallen en deels opgaan in de APV, terwijl de gebieden en de lijst zouden 
worden opgenomen in een zogenaamde Groene Kaart. We zien dat het buitengebied hiermee wellicht beter 
beschermd wordt dan in de huidige situatie het geval is, maar in de kernen en vooral in de woonwijken 
worden vrijwel alle bomen niet langer beschermd. We vragen ons af of we hiermee wel op de goede weg zijn 
voor een beter bomenbestand. 
Ook maken we ons zorgen dat er tot nu toe niets is afgesproken of opgeschreven over het betrekken van 
bewoners bij de kapplannen, het goed communiceren over waarom bomen weg moeten en op initiatief van 
wie; ook is het onduidelijk of en hoe de ingrepen in het bomenbestand worden bijgehouden en 
controleerbaar worden gemaakt. We zijn benieuwd hoe de gemeenteraad in 2015 over de nieuwe 
voorgestelde aanpak denkt, wij zullen ons zegje gaan doen. 
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Bosscherwaarden 
In mei 2014 dook een oud idee weer op, namelijk de ontwikkeling van de Bosscherwaarden. Een aantal 
jaren geleden was ook al door een externe partij geprobeerd om hier door zandwinning en baggerstort een 
stukje natuurontwikkeling mogelijk te maken, maar dat werd toen door de provincie tegengehouden. Door de 
terugtredende overheid en veranderde wet- en regelgeving kwam er toch weer een opening voor een 
dergelijk traject, en eind 2012 werd de gemeenteraad in een vertrouwelijk memo gepolst voor het idee. Die 
besloot de ontwikkelaar de kans te geven verkennende gesprekken te voeren en met een geïntegreerd plan 
te komen, dat vervolgens voorgelegd ter goedkeuring zou worden aan de gemeenteraad. 
Voor de Bosscherwaarden is de bestemming vastgelegd in een groot aantal noties en convenanten, 
waaronder de Structuurvisie, de visie Rivierfront en het Akkoord van Utrecht; deze bestemming is extensieve 
natuur. Delen van de Bosscherwaarden maken al deel uit van de EHS, de rest zit in de zogenaamde Groene 
Contour. De gemeente heeft geen middelen om dit project uit te voeren, maar door ontzanding en 
baggerstort toe te staan zouden die middelen vrij kunnen komen. Daarnaast zou het via de maatschappelijke 
verevening wellicht mogelijk zijn om naast natuur in de Bosscherwaarden ook andere delen van de visie 
Rivierfront te realiseren. 
Het Groenberaad zou blij zijn indien het mogelijk blijkt om in de Bosscherwaarden een ambitieus project op 
te zetten met echte natuur, wij zien niets in allerlei compromisscenario’s wat betreft de inrichting. Of dat 
daadwerkelijk mogelijk is weten we pas indien we het hele ontwikkelingstraject hebben afgelegd en 
bijvoorbeeld ook de financiële details, het tijdspad, de gevolgen voor in- en aanwonenden en de effecten 
voor het milieu (MER) duidelijk zijn. Tot die tijd blijven we voorzichtig positief, maar het uiteindelijke oordeel 
zullen we pas vellen indien alle details bekend zijn. Mochten er andere wegen gevonden worden om zonder 
ontzanding en baggerstort natuur te maken zijn wij daarin uiteraard ook zeer geïnteresseerd. 
 
De Engk 
Een markant onderdeel van de herontwikkeling van De Engk is het omvormen van de David van 
Bourgondiëweg tot een watergang, die aangesloten wordt op het water langs de Singel en op de vijver naast 
de brandweerkazerne. Hiervoor moesten er bomen worden gekapt en ook maatregelingen worden genomen 
om de bomen die zouden blijven staan te beschermen tijdens de werkzaamheden. 

 
In overleg met de gemeente hebben we ervoor kunnen zorgen dat een aantal bomen aan de kant van de 
Jacob van Ruisdaelstraat voorlopig konden worden behouden, ook worden we op de hoogte gehouden 
indien er ontwikkelingen zijn aangaande de bomen die naast de nieuwe waterpartij staan. We zijn erg 
tevreden over de uiteindelijke inrichting van dit deel van De Engk. 
 
De Horden, rivieren 
In 2013 is het project voor de stenen en de ovens uitgevoerd, in 2014 waren de rivieren aan de beurt. Het 
aantal bomen wat wordt ingeboet is in dit deel van de wijk veel minder groot dan bij de stenen en ovens het 
geval was, het totaal aantal bomen blijft ongeveer gelijk. In een aantal gesprekken met de gemeente hebben 
we geprobeerd een aantal beeldbepalende grote bomen te behouden, maar dat is niet overal gelukt. 
Het gevoel bekruipt ons dat de gemeente niet altijd weet hoe om te gaan met grote bomen en deze, vooral in 
woonwijken, voornamelijk ziet als een risico. Positief is het grote aantal bomen langs de Amstel die een 
groeiplaatsverbetering krijgt, die kunnen zo weer jaren mee. Het is nog niet duidelijk of in 2015 of daarna de 
Scheepsnamen of Parkwijk van De Horden nog aan bod komen. 
 
Gooijerdijk 
De Gooijerdijk is de laatste van de grote wegen in het buitengebied ten noorden van de N229 die een 
verjongingsslag gaat meemaken. Vanaf januari zijn we betrokken en hebben we meermalen overlegd met de 
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gemeente en het waterschap HDSR, ook hebben we een aantal keren ter plaatse de situatie en 
mogelijkheden bekeken. Zoals de plannen er nu uitzien gaan we van 735 bomen terug naar 531, een zeer 
forse inboet. De meest interessante stukken liggen tussen de Bovenwijkerweg en de Amerongerwetering. 

 
Het eerste gedeelte van de Bovenwijkerweg tot aan de 
Broekhuizerstraat is behoorlijk druk met (sluip)verkeer en 
scholieren die naar Maarsbergen fietsen. Wij willen hier 
pleiten voor het doorzetten van de inrichting van de 
Bovenwijkerweg, met fietssuggestiestroken. Het definitieve 
ontwerp voor dit stuk wordt later door de afdeling verkeer 
van de gemeente gemaakt, dan pas wordt ook duidelijk wat 
er met de bermen en mogelijke beplanting kan gebeuren. 
Tussen de Bovenwijkerweg en de Zuwe zitten we in het 
EHS gebied, en daar willen we vooral inzetten op een 
optische versmalling van de weg met groene bermen, 
gecombineerd met duidelijk gemarkeerde passeervakken. 
Dit is ook het plan zoals het uitgevoerd gaat worden, al 
hadden wij liever gezien dat er veel meer bomen aan de 
zuidkant zouden worden aangeplant (van de 95 bomen in dit stuk blijven er nu maar 17 over, met de 
passeervakken misschien een paar meer). 
In het laatste gedeelte tussen de Zuwe en Amerongerwetering staan voornamelijk wilgen, waarvan een deel 
kennelijk is aangetast door de watermerkziekte. Deze overigens niet fatale ziekte plus de levensfase van de 
bomen heeft de gemeente doen besluiten om fors te gaan kappen, zodat daar 188 van de 286 bomen 
overblijven na de herplant. De kap zal hier in fases geschieden om de vliegroute van de vleermuizen te 
behouden. 
 
Gravenbol – Lunenburgerwaard 
De Gravenbol en de Lunenburgerwaard kwamen plotseling als project in beeld als onderdeel van de visie 
Rivierfront. Blijkbaar heeft de VNMW voor de Lunenburgerwaard in een ver verleden al eens geadviseerd 
om de zomerdijk door te steken. In 2013 is er een nieuwe verkenning uitgevoerd met een aantal 
betrokkenen waaronder het waterschap, Utrechts Landschap, Rijkswaterstaat en de DLG (Dienst Landelijk 
Gebied), maar hierbij is de vereniging niet meer betrokken geweest. Dit gebied maakt deel uit van de EHS 
en Natura 2000. Gebiedscoöperatie O-gen zal in 2015 namens de provincie een inrichtingsplan opstellen. 
Omdat de Gravenbol tegenover de Lunenburgerwaard ligt wordt de ontwikkeling van dat gebied 
meegenomen in het project van O-gen. Aangezien de huidige eigenaar het Recreatieschap ophoudt te 
bestaan moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden. Wij hebben aan de initiatiefnemers laten weten dat 
we graag weer aan tafel willen zitten om mee te denken. 
 
Groenstructuurplan 
De gemeente wil het huidige groenstructuurplan actualiseren en heeft het Groenberaad gevraagd om mee te 
denken. De bedoeling is om meer aandacht te geven aan ecologie en ook de kernen Cothen en Langbroek 
te profileren. In eerste instantie wordt onze medewerking gevraagd voor een inventarisatie, dat nemen we 
mee als onderdeel van het project ‘Bermen en maaibeleid’. 
De laatste versie van het groenstructuurplan dateert van 1990, hoewel er ook een plan uit 2009 circuleert. In 
dat laatste plan worden per wijk voor de drie kernen de aanwezige waarden beschreven en de 
ontwikkeldoelen vastgesteld. Dit project zal zeer waarschijnlijk in 2015 een vervolg krijgen. 
 
LOP III 
De Wijkersloot, Hoeksedijk, Dwarsdijk en Kapelleweg zijn de laatste wegen in het gebied ten zuiden van de 
N229 die een verjongingstraject zullen ondergaan. Het Groenberaad is vanaf het begin bij dit project 
betrokken. Door veel kabels en leidingen en soms smalle bermen zijn de mogelijkheden hier niet zo groot. 
De 35 knotwilgen zullen vrijwel allemaal verdwijnen en eveneens een aantal grote opgaande wilgen. Dat 
laatste vinden wij erg jammer, maar uiteindelijk konden we goed leven met het bereikte resultaat. Helaas 
gooide het waterschap eind 2014 roet in het eten door goedkeuring te weigeren, waardoor we er nog een 
keer 10 bomen op achteruit gaan ten opzichte van het oorspronkelijke plan (populieren, iepen en eiken). Ten 
opzichte van de huidige situatie blijft er een +1 over. We zullen in 2015 afwachten hoe HDSR op het 
gewijzigde plan gaat reageren. 
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Nevengeul Prins Hendrikweg 
De situatie rond de nevengeul aan de Prins Hendrikweg heeft een aantal keren de pers gehaald. Om de 
impasse te doorbreken heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor aanwonenden, waarbij ook 
het Groenberaad werd uitgenodigd deel te nemen. De situatie blijkt behoorlijk gepolariseerd te zijn, waarbij 
de gemeente heeft besloten dat toegang tot het gebied beperkt blijft tot de wandelpaden en dat recreatie niet 
is toegestaan. 

 
 
De vereniging is een voorstander van natuurgebieden die toegankelijk zijn en waar dat door de inrichting en 
beplantingskeuze wordt geregeld, verbodsborden en afscheidingen zien we liever niet. 
 
Omvormen 
Eind oktober werden we verrast door een bericht van de gemeente dat er aan een nieuwe ronde van 
omvormen niet viel te ontkomen. Omvormen is het veranderen van stukken groen zodat ze minder intensief 
onderhoud nodig hebben; vaak gaat het om verwijderen van struiken, heesters en hagen en het daarna 
inzaaien van gras of zelfs betegelen. Door achterstallig onderhoud (van de gemeente zelf), niet uitgevoerde 
zelfbeheerprojecten en soms een ongelukkige inrichting werd zelfs het sobere beeldkwaliteitsbeeld niet 
gehaald. 
Het Groenberaad heeft samen met de gemeente de lijst met locaties doorgelopen en vervolgens 15 plekken 
bezocht en daar suggesties voor gedaan. In een aantal gevallen zijn we het eens over omvormen, in een 
aantal andere gevallen zou er nog best een poging gewaagd kunnen worden om de situatie te verbeteren. 
Wij hebben de gemeente voorgesteld om in de drie kernen een inventarisatieslag te maken naar alle stukken 
die mogelijk in de toekomst in de gevarenzone kunnen komen en voorgesteld om daarvoor een aanpak te 
formuleren. Op die manier kunnen we meer proactief werken en worden we niet telkens met verrommelde 
stukken groen geconfronteerd. Deze suggestie zou met het gemeentebestuur besproken worden. We 
verwachten dat in 2015 het omvormen van een deel van de 15 plekken zal beginnen, waarschijnlijk is de 
bezuiniging zelfs al ingeboekt. 
 
Onderhoud en VTA inspecties 
Naar aanleiding van een presentatie van de werkgroep tijdens de openbare coalitieonderhandelingen 
werden we uitgenodigd om op 4 september met het bestuur en de ambtenaren te spreken over mogelijke 
bezuinigingen en andere werkwijzen. Een van de besproken zaken was het terugbrengen van de frequentie 
van de VTA inspecties, gekoppeld aan anticiperend onderhoud, een andere suggestie was te kijken naar het 
maaibeleid (zie elders in dit verslag). 
Tijdens een vervolgvergadering met de buitendienst bleek dat er waarschijnlijk wel ruimte is om op bepaalde 
plekken de frequentie te verlagen (van bijvoorbeeld eens per 3 jaar naar eens per 5 jaar). Ook bleek dat 
belangrijke informatie van de inspecteur niet bij de snoeiers terecht komt (door een ICT probleem) en dat er 
binnen de gemeente twijfel is of altijd wel de juiste kennis bij de snoeiers aanwezig is. 
Dit project zal in 2015 doorlopen, we wachten nu eerst op een lijst van gebieden die mogelijk wat minder 
frequent bezocht kunnen worden, vervolgens maken we een rapport hoe dat volgens ons zou kunnen. 
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Rijnvallei terrein (verhuizing van Kerkhof) 
Als onderdeel van de verhuizing van het benzinestation naar de Langbroekseweg hebben we overlegd met 
de gemeente over de bomen die hiervoor gekapt moeten worden. Vanwege de veiligheid en een 
onbelemmerd uitzicht op het station moesten er struiken verdwijnen, de bomen sneuvelden voornamelijk 
omdat er met relatief grote wagens gereden moet worden (bijvoorbeeld voor de bevoorrading). 
 

 
We hebben ook de eerste schetsen van de 
nieuwe appartementen op de plek van de te 
slopen garage gezien, op deze ‘artist 
impression’ was nog niet veel groen te zien. Van 
de nieuw te bouwen garage en de eventueel 
aan te passen winkels van Jumbo en Welkoop 
hebben we nog helemaal geen tekeningen 
gezien, maar we houden hier een vinger aan de 
pols. 
 
 
 
 
 
 
 
Ambities en plannen 
Voor 2015 hebben wij de ambitie om: 
Gezien te worden als volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, het reguliere overleg zal ingeregeld 
moeten worden. Ook willen we het contact met HDSR verder uitbreiden. 
Een aantal proefprojecten met buurtinitiatieven uit te voeren samen met andere organisaties. 
De gemeente te bewegen tot een betere communicatie over het openbaar groen. 
De werkgroep te versterken met nog een aantal deskundigen (op de verlanglijst staan onder andere een 
ecoloog en een landschapsarchitect, maar ook andere expertise is welkom). 
Ons uiteindelijke doel is te zorgen voor een merkbare en structurele verandering in het gevoerde beleid. 
Daarnaast, maar dat spreekt vanzelf, blijven we de lopende en nieuwe projecten van overheden in het groen 
bewaken en monitoren. Een extra aandachtspunt hierbij is het volgen en nalopen van alle groen-
gerelateerde omgevingsaanvragen.  
In februari zullen we met een delegatie gedurende drie avonden op cursus gaan bij de Natuur en 
Milieufederatie Utrecht over vergunningen, projecten en het beïnvloeden van de politieke en ambtelijke 
processen. We zien daar naar uit. 
Verder is het van belang om contact te zoeken en onderhouden met vergelijkbare groepen in 
buurgemeenten. In 2014 is al geprobeerd contact te maken met Maarn Maarsbergen Natuurlijk, dat willen 
we nog een keer oppakken. Verenigingsbreed zijn in 2014 al contacten gelegd met Dorp en Natuur 
(Leersum / Amerongen), dat moeten we nog verder uitbreiden. 
Er blijft nog steeds genoeg te doen. Dat werd tijdens het schrijven van dit verslag nog eens bevestigd door 
de publicatie van de zogenaamde GD (gemeentelijke duurzaamheid) index (www.gdindex.nl). Daaruit bleek 
dat Wijk bij Duurstede in vergelijking met het gemiddelde van alle gemeenten in Nederland duidelijk minder 
natuur heeft, namelijk 9,9% ten opzichte van 13%. De Convention of Biological Diversity stelt voor 2020 een 
score van 15% voor over heel Nederland gemeten. Verder was in Wijk bij Duurstede de score op de 
indicator natuur (een van de 24 uit de duurzaamheidsindex) het laagst van alle indicatoren, en dat is 
zorgwekkend. 
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