
De "Plandag" op donderdagavond 19 september. 
 
Het was een geslaagde bijeenkomst met totaal 26 aanwezigen. 
De voorzitter, Peter van der Eerden, begon met het memoreren van enkele onderwerpen uit de 
Algemene Ledenvergadering. 
- De oproep van Lex Kramer voor meer publiciteit: Lex heeft het afgelopen half jaar 
regelmatig een stukje verzorgd voor de plaatselijke bladen. Ook door activiteiten als de open 
dag in de heemtuin, het snoeien van de gemeentelijke heggen en het overleg met de gemeente 
over het kappen van bomen is de vereniging regelmatig in de publiciteit gekomen. 
Het zou mooi zijn als dit ook in de toekomst het geval zal zijn. 
- Alfred van Kessel riep op de milieu-doelstelling van de vereniging te laten zien in de vorm van een 
zwerfvuil-opruimdag. Hier is nog niet iets van gerealiseerd, maar het idee is het waard het in 
gedachten te houden. 
Daarnaast riep de voorzitter iedereen op uit te kijken naar een kandidaat als nieuw bestuurslid. 
 
Hierna kwamen de werkgroepen aan het woord. 
Heemtuin. 
Petra Ekhardt 
Naast de gebruikelijke werkzaamheden is er begin juni een open dag gehouden. 
Er zijn 7 mensen regelmatig werkzaam in de heemtuin. Dat is eigenlijk te weinig, zeker nu 
Henk de Wit heeft laten weten volgend jaar te stoppen. Dan valt er niet alleen een paar 
handen, maar ook een gewenste mankracht weg. 
Er staat een stinzenplantenexcursie op het programma. Iets om voor een krantenartikeltje aan 
Lex door te geven. Ook zou er een algemeen stukje in de krant kunnen komen, om de 
heemtuin meer bekendheid te geven en met een oproep om mee te komen werken. 
De werkdata zullen op de website gepubliceerd worden, zodat ook iedereen die incidenteel 
wil komen werken weet wanneer de werkdagen zijn. 
In het voorjaar is een aantal geëigende werkzaamheden door leden van de knotploeg 
uitgevoerd. Deze samenwerking zal blijven bestaan. 
Atie Klaver onderhoudt de contacten met de gemeente wat betreft de heemtuin en vanuit de 
gemeente is er ook werk verricht, zoals het maaien. 
Ruud Waltman heeft een aantal groepen schoolkinderen (na een inleiding op school) 
rondgeleid. 
Vanuit de kinderopvang is gevraagd of er in de herfstvakantie iets voor de kinderen 
georganiseerd kan worden.. Ruud en Atie komen daarop terug. 
Ook volgend jaar zal er een open dag zijn. Er wordt ook aan gedacht dit op het 
Vikinghofterrein te houden of op het evenementen terrein. 
Als datum is 15 juni gekozen. Er moet ruim van te voren een brainstorm-bijeenkomst komen; 
de heemtuingroep neemt hierbij het voortouw. 
 
Vogel 
Ton Jansen 
Er zijn 4 excursies geweest, waarvan helaas twee met veel regen. 
Daarnaast was er in januari de waterwildtelling en in februari de roofvogeltelling. Er is een 
aantal ochtenden in de Gravenbol geïnventariseerd.  
Er waren minder blauwe reigers, patrijzen zijn niet gezien en slechts een enkele 
kwartelkoning. 
Volgend jaar komt er ook weer een steenuiltelling. De uilenkasten zijn gecontroleerd en de 
jongen zijn geringd. Ook de jongen van de oeverzwaluwen zijn geringd. 



Ton had ook de organisatie van de boomplantdag en gaf op verschillende basisscholen 
uilenlessen. 
Bij de tellingen zijn 3-4 mensen aanwezig. De excursies staan open voor iedereen, de 
aankondigingen staan meestal in de krant en op de website. Wie mee wil kan zich opgeven 
voor de berichten per e-mail. 
De nationale tuinvogeltelling zou ook in de heemtuin kunnen gedaan worden. 
 
Flora 
Klaas Everards 
Klaas heeft de werkgroep weer op de been geholpen na het zo betreurde vertrek van Candida 
van Wirdum. 
Er zijn vier inventarisaties georganiseerd, Steenwaard, Vikinghofterrein, Gravenbol en 
Kolland. Daarbij werden planten tijdens de excursies gedetermineerd. 
Daarnaast was er een "dagje uit" naar de Millingerwaard. 
Er zijn 8 deelnemers aan de werkgroep. 
In oktober volgt een evaluatie en worden verdere plannen besproken. 
Op het Vikinghofterrein werd de zeldzame reuzenpaardestaart aangetroffen. Dit moet nog 
officieel bevestigd worden. Daarna zou deze vondst met een stukje in de krant genoemd 
kunnen worden, hoewel dat weer het nadeel heeft dat er mensen kunnen komen plukken. 
In het verleden heeft de werkgroep ook in de heemtuin geïnventariseerd en herhaling daarvan 
zit wel in de planning. 
 
Landschapsbeheer 
Paul Jacobs 
Paul is sinds 2004 coördinator van deze werkgroep. Van 480 werkuren in 2004 is de 
werkgroep inmiddels opgeklommen naar 3601 uren in 2012. 
Het betreft dan het knotten van wilgen en elzen, het stoven van essen en eikenhakhout, het 
afzetten van elzen, slee- en meidoorns. 
Gemiddeld zijn daar 1 x in de drie weken ca 32 mensen (A-team) mee aan het werk en in de 
tussenliggende weken 10 mensen (B-team). Die hebben gezamenlijk in 2012 1102 bomen en 
struiken te pakken gehad. 
De werkgroep onderhoudt ook een aantal wandelpaden in de omgeving, de klompenpaden en 
de paden op het Vikinghofterrein, totaal 29 km. 
Het inventariseren van poelen staat ook op het programma, maar dat is in het afgelopen jaar 
niet gedaan. 
Er zijn verschillende stages voor scholen verzorgd,  3 x een dag voor 3 verschillende lagere 
scholen en 2 x 2 dagen voor het Revius. 
De afgelopen zomer is er een flink aantal kilometers aan gemeentelijke heggen gesnoeid. 
 
Groenberaad 
Henny Olthof 
Deze groep is in april van start gegaan. De vaste kern omvat 5 leden. 
De groep heeft groenproblemen geïnventariseerd, probeert in de spelen op de actualiteit en 
heeft de eerste contacten gelegd. 
Een regulier overleg met de gemeente is gewenst en de gemeente komt ook wel naar de 
vereniging toe. Zo is in een dergelijk overleg het aantal bomen dat op de nominatie staat om 
te worden gekapt aanzienlijk teruggebracht. 
De groep zoekt nog nieuwe leden met belangstelling voor het behoud van een groen Wijk bij 
Duurstede. 



Binnenkort zal op een eigen pagina van de werkgroep Groenberaad op deze website meer 
informatie te vinden zijn. 
 
Meerdere werkgroepen 
Voor een evenement op het Vikinghofterrein pleit dat bijna alle werkgroepen in dat gebied 
actief zijn. Mogelijk kan dan ook het Utrechts Landschap er bij betrokken worden. 
Petra en Nancy Rietveld hopen dit najaar de IVN cursus natuurgidsen af te ronden. 
Voor een kleine groep hebben zij al een wandeling op het Vikinghofterrein georganiseerd en 
die wandeling willen ze op de website van de vereniging voor alle belangstellenden 
aanbieden. 
Ook zijn ze van plan, in samenwerking met Ruud andere excursies te organiseren, 
dauwtrappen en een waterweekend. 
Petra gaat volgend jaar een tuinreservatencursus geven. Frans Hoving gaat voor daarvoor een 
cursus over tuinvogels verzorgen. 
De secretaris zal voor de werkgroep Groenberaad een eigen emailadres aanmaken. Als andere 
werkgroepen ook een eigen emailadres wensen kunnen ze dat aan de secretaris laten weten. 
Paul vraagt nog enkele mensen die als gids mee willen wandelen bij de wandeling op 12 
oktober. Dit betreft een sponsorwandeling voor het hospice. 
 
Hennie Hadderingh 
secretaris 
 
 


