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HET BESTUUR

Leden- en bestuursvergaderingen
In 2017 vergaderde het bestuur regulier iedere maand, dus twaalfmaal. 
Daarnaast waren er enkele extra bestuursbijeenkomsten. Begin oktober 
ontving  het  bestuur  Knotgroep  De  Wilg  uit  Papendrecht,  die  ons 
ondersteunde met een flinke gift. In de tweede helft van oktober was er 
een extra bestuursvergadering over de vernieuwing van ons beleidsplan. 
Begin december hadden we in de Schaapskooi een nuttig overleg met 
het bestuur van Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard.

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 26 april.  We namen 
afscheid van de bestuursleden mevrouw Sonja van Baren en de heer 
Wim Pons en verwelkomden als nieuwe bestuursleden mevrouw Etta 
Eleveld en de heer Olek Bebnik. Mevrouw Sonja van Baren werd door 
de ALV benoemd tot erelid. Het jaarverslag 2016 en de begroting 2017 
werden goedgekeurd. In augustus 2017 nam de heer Christiaan Diem 
afscheid van het bestuur omdat hij er helaas te weinig tijd voor bleek te 
hebben. 
Op  15  februari  was  er  een  kennismakingsbijeenkomst  voor  nieuwe 
leden, die goed is bezocht.

Ome Gerritprijs
Tijdens  de jaarlijkse  vrijwilligersbijeenkomst  – een  barbecue in  sep-
tember – is Bart de Groot benoemd tot Vrijwilliger van het Jaar 2017. 
Bart  maakt  zich  al  vele  jaren  nuttig  door  zijn  bestuurswerk,  het 
bijhouden van de ledenadministratie, als trekker van de excursiewerk-
groep en de plantenwerkgroep en als lid van de vogelwerkgroep en de 
werkgroep beheer Schaapskooi.
 
Lentefeest 
Het jaarlijkse Lentefeest in en rond de Schaapskooi was op 13 mei. De 
opkomst was behoorlijk, wat mede te danken was aan de aantrekkelijk 
mini-kinderboerderij  van de Kooise Zorgboerderij  en het  aangename 
weer.



VHL-fietstochten
Na de introductie in 2016 van de VHL-fietstochten was op 26 augustus 
2017 de tweede editie. Deze keer stonden onderweg leden van de vogel- 
en plantenwerkgroepen opgesteld om aan de deelnemers uitleg te geven 
over de natuur langs de routes. Het weer werkte mee, er waren ongeveer 
80 deelnemers.

Open Dag
De traditionele Open Dag was op 30 september. Naast de gebruikelijke 
presentaties door de werkgroepen en verwante organisaties, activiteiten 
voor  kinderen  en het  persen en verkopen van fruit,  waren er  enkele 
bijzonderheden:  muziek  uit  trekzak  en  pathefoon  en  een  minicursus 
natuurfotografie.  Dit  laatste  onderdeel  bleek  niet  goed  in  het 
programma te passen; voortaan kan zoiets beter op een ander moment 
aangeboden  worden.  Tijdens  de  Open  Dag  hebben  we  het 
Beheerconvenant Prachtlint ondertekend (zie ook verderop: werkgroep 
Ruimtelijke  Ordening  en  Natuurbescherming).  Hoewel  door  het 
regenachtige weer de opkomst wat tegenviel,  was de Open Dag wel 
gezellig.

Winterwandeling
In  2017  hebben  we  voor  het  eerst  een  Winterwandeling  door  de 
Vijfheerenlanden  georganiseerd.  Deze  was  op  28  december  en  trok 
ruim  50  deelnemers,  die  heel  positief  waren  over  de  route  en  de 
erwtensoep na afloop.

Dick Kerkhof

WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING & 
NATUURBESCHERMING

Fusie Leerdam, Vianen en Zederik
Waarnemend  burgemeester  André  Bolhuis  van  de  gemeente  Zederik 
kwam op 6 januari  naar  de Schaapskooi  om de  fusie  van Leerdam, 
Vianen  en  Zederik  tot  de  nieuwe  gemeente  Vijfheerenlanden  toe  te 
lichten voor bestuurs- en werkgroepleden. Vervolgens hebben wij een 
zienswijze ingediend bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarin wij 



o.a. signaleren dat in het voorstel veel te weinig aandacht is besteed aan 
de  hoge  landschappelijke  en  natuurwaarden  in  de  toekomstige 
gemeente. 

Wet Natuurbescherming
Lex de Savornin Lohman gaf op 17 mei in de Schaapskooi uitleg over 
de nieuwe Wet Natuurbescherming. Veel bestuurs- en werkgroepleden 
waren hierbij aanwezig.

Gebiedscollectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en 
Weidevogelberaad Zuid-Holland
Het  agrarisch  natuurbeheer  wordt  sinds  2016  gecoördineerd  door 
gebiedscollectieven.  In  2017  overlegde  onze  vertegenwoordiger 
vijfmaal  met  Gebiedscollectief  Alblasserwaard-Vijfheerenlanden  over 
de voorbereiding en de evaluatie van het weidevogelseizoen 2017 en 
over  de ontwikkeling van kruidenrijk  grasland.  Driemaal  bezocht  hij 
vergaderingen van het Weidevogelberaad Zuid-Holland, waarin Zuid-
Hollandse terreinbeheerders,  weidevogelvrijwilligers  en -werkgroepen 
en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland met elkaar overleggen.

Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en 
Commissie Natuur en Landschap
Onze vertegenwoordiger  heeft  eenmaal  overlegd over  natuurplannen, 
beleid  en  voorgenomen  ingrepen  in  de  ruimtelijke  ordening  in  de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Grenzeloos Samenwerken
Een van onze bestuursleden bezocht  de Regioconferentie  Grenzeloos 
Samenwerken  in  de  Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.  Hier  werden 
speerpunten geformuleerd, waaronder transitie naar duurzame energie, 
klimaatadaptatie & waterveiligheid en vrijetijdseconomie.

Inrichting wegen Waterschap Rivierenland
Een van onze bestuursleden heeft op 28 februari deelgenomen aan een 
klankbordgroep  van WSRL over  de  inrichting  van  wegen  buiten  de 
bebouwde kom in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.



Ruimte voor de Lek
In januari brachten we het rapport Plantenkartering Ruimte voor de Lek 
2008-2016 uit, gemaakt door Dick Kerkhof. Met behulp van dit rapport 
kunnen de natuurdoelen in het gebied beter bepaald worden en kunnen 
in de toekomst de floraresultaten beoordeeld worden.

Beheerconvenant Prachtlint
Na bestuurlijk overleg met Rolia Wiggelinkhuijsen en Esther Dijkstra 
van Stichting Blauwzaam hebben we besloten mee te gaan doen met de 
ontwikkeling van het Prachtlint, een bloem- en insectenrijk zone tussen 
Alblasserdam en Leerdam. Onze inzet is, het Prachtlint door te trekken 
naar Vianen en er in de Vijfheerenlanden nog enkele aftakkingen aan te 
koppelen. We zullen bermbeheerders en andere terreineigenaren in de 
Vijfheerenlanden hierover benaderen en adviseren. Ook ons eigen erf 
zullen  we insectenvriendelijk  gaan beheren.  Tijdens  onze  Open Dag 
hebben we het Beheerconvenant Prachtlint ondertekend.

Golfbaan De Kroonprins
Piet Solleveld en Dick Kerkhof hebben contact gelegd met Golfbaan De 
Kroonprins in Vianen, over de aanleg van broedgelegenheid voor de 
IJsvogel, flora- en vegetatiekartering en advisering over het beheer. In 
de herfst is al in een deel van het terrein de flora onderzocht.

Reacties op plannen Zuid-Holland
Samen  met  de  Natuur-  en  Milieufederatie  Zuid-Holland  en  andere 
natuurorganisaties  in  Zuid-Holland hebben we zienswijzen  ingediend 
op  ontheffingen  van  de  Flora-  en  Faunawet  die  de  Provincie  Zuid-
Holland wilde verlenen t.b.v. het vergassen van ganzen en afschot van 
roeken, zomerganzen en smienten. In enkele gevallen hebben we samen 
met  genoemde  organisaties  beroep  ingesteld  tegen  de  ongegrond-
verklaring van onze zienswijzen.

Zorglandgoed Bloemendaal
Woningcorporatie LekstedeWonen wil in Polder Bloemendaal in 
Vianen een zorglandgoed realiseren. Wij hebben hierover tweemaal 
overlegd met de woningcorporatie, de provincie Utrecht, de gemeente 
Vianen en andere belanghebbenden. In een brief aan de gemeenteraad 



hebben wij het voorontwerpbestemmingsplan becommentarieerd. Kern 
van ons betoog: ontwikkeling en duurzaam beheer van natuur in Polder 
Bloemendaal moeten van aanvang af goed geregeld worden.

Reactie op plannen voor bosontwikkeling Leerdam
De Kerk aan de Linge in Leerdam lanceerde in 2017 een plan om aan 
de westzijde van Leerdam bos te ontwikkelen, naar de aanleiding van 
een landelijk plan voor bosontwikkeling van natuurorganisaties en 
terreinbeheerders. Een van onze bestuursleden heeft hierover overlegd 
met vertegenwoordigers van o.m. de Kerk aan de Linge, de gemeente 
Leerdam en de Stichting het Groenste Hart. Het bleek dat de Kerk aan 
de Linge geen eigen terrein bezit waarop bos ontwikkeld kan worden.

Zonneweide De Biezen
Een voorstel om in Polder de Biezen te Hagestein een grote zonnefarm 
aan te leggen is eerst intern door bestuursleden en leden van de 
werkgroepen Ruimtelijke Ordening en Landschapsbeheer grondig 
bekeken. Vervolgens heeft Peter Verschoor ingesproken in de 
gemeenteraad van Vianen en hebben enkele van onze leden actief alle 
Viaanse fracties benaderd. Uiteindelijk is het collegevoorstel Overige 
ruimtelijke plannen unaniem weggestemd door de raad van Vianen.

Overige ruimtelijke plannen
Wij hebben kennisgenomen van een plan tot de bouw van een nieuwe 
basisschool en een aantal woningen in de bebouwde kom van Leerbroek 
(hoek Kerkweg-Recht van ter Leede). We zagen vooralsnog 
onvoldoende gronden om hierop te reageren.

Dick Kerkhof

WERKGROEP PUBLIC RELATIONS

De werkgroep PR is driemaal bijeengekomen om PR-zaken voor te 
bereiden. Daarnaast nam de werkgroep ook deel aan vier zogeheten 
Evenementenvergaderingen, tijdens welke door leden van allerlei 
werkgroepen het Lentefeest, de VHL-fietstochten, de Open Dag en de 
Winterwandeling zijn voorbereid. 



Leden van de werkgroep PR zijn tijdens de evenementen heel actief 
geweest met o.a. het maken van foto’s en het in goede banen leiden van 
de fiets- en wandeltochten.

Met een stand waren we aanwezig bij de opening van de Ecozone in 
Leerdam, op de Fokveedag in Hoornaar, het Oogstfeest in 
Schoonrewoerd en een happening op de Kooise Zorgboerderij.
Daarnaast verstuurde de werkgroep PR de nodige persberichten en 
publiceerde nieuws via Facebook en andere media.

Dick Kerkhof

BEHEER SCHAAPSKOOI

Na het voor ons team bijzonder drukke jubileumjaar was het jaar 2017 
weer redelijk normaal te noemen, toch zijn er wat zaken die ik u niet wil 
onthouden. 

Op momenten dat we open zijn voor leden en publiek valt het bezoek 
vaak wat tegen, dit schijnt een trend te zijn want ik hoor dat ook van 
collega beheerders van bijvoorbeeld bezoekerscentrum Het 
Alblasserbos en Het Liesvelt. Wel blijven onze lezingen onverminderd 
populair, wij trekken hiermee regelmatig een volle zaal. Als onze 
activiteiten-commissie leuke dingen organiseert, zoals fiets- en 
wandeltochten, hebben we regelmatig heel wat deelnemers. Zo was 
vooral de snertwandeltocht van 28 december  een groot succes en kon 
onze keukenbrigade het werk nauwelijks aan. Er zijn plannen dit soort 
tochten in 2018 weer te doen en wellicht ook vaker. Ook wordt nog 
nagedacht over extra activiteiten waarbij De Schaapskooi centraal staat, 
zodat het voor onze leden aantrekkelijk wordt ons clubhuis vaker te 
bezoeken. Houdt u dus vooral de activiteiten pagina in De Domphoorn 
in de gaten.

Tijdens de Open Dag welke op 30 september werd gehouden was het 
regenachtig, daardoor  was het minder druk dan gewoonlijk maar er was 
van alles te doen en de sfeer was goed.



Hoewel de omzet op deze dag wat tegenviel verkochten we dit jaar juist 
meer hoogstamfruit-producten dan voorgaande  jaren, dit komt ook 
door de stijgende vraag naar onze heerlijke appel-perenstroop. 

De laatste jaren worden wij wat minder bezocht door externe groepen, 
wel mochten wij het Projectbureau Vijfheerenlanden verwelkomen. Dit 
management team van onze nieuw te vormen gemeente vergadert 
regelmatig bij ons, want wij liggen mooi centraal tussen de drie 
bestaande gemeentes in. Het bevalt ze prima en ze gaan in de 
lunchpauze vaak het veld in. Inmiddels worden deze meetings door 
betrokken ambtenaren “Het Schaapskooi overleg” genoemd. Voor ons 
is het een mooi vervolg op de sapleveringen die we al langer aan de drie 
gemeentehuizen doen, het zorgt voor wat extra omzet.

In maart is door Maro brandbeveiliging uit Leerdam De Schaapskooi 
voorzien van moderne noodverlichting, deze armaturen gebruiken veel 
minder energie. De brandblusmiddelen zijn vernieuwd of nagekeken en 
voldoen aan de eisen welke door onze overheden worden gesteld. Met 
Maro is een door onze verzekeringsmaatschappij vereist 
onderhoudscontract afgesloten. Een expert van deze zelfde 
maatschappij keurde het hang en sluitwerk van ramen en deuren 
volgens de VRKI-eisen, dit blijkt in orde te zijn en ook hiermee 
voldoen we aan de aan de door hen gestelde eisen.

Half december viel er onverwacht veel sneeuw in onze regio, toen dit 
begon te smelten, wat gepaard ging met veel regen, begon er 14 
december water de Schaapskooi binnen te lopen.
Mensen werden opgetrommeld om water op te ruimen en de oorzaak 
weg te nemen. Eerder was al eens geprobeerd de drainage door te 
spoelen wat toen door gebrek aan voldoende 
ontstoppingsmogelijkheden niet lukte. Deze keer is domweg de 
drainage opgegraven en door midden gehakt, er is een pomp in het gat 
geplaatst om het grondwaterpeil naast het gebouw te verlagen. Om 
17.30 uur kwam er geen water meer binnen en diezelfde avond werd 
een lezing gehouden welke werd bezocht door 80 bezoekers.
Nu is gebleken dat de drainage ernstig is vervuild, is besloten dat deze 
waar nodig wordt vernieuwd en voorzien van voldoende 



doorspoelpunten. Ook wordt de gevel opgegraven en aangesmeerd, 
deze werkzaamheden beginnen in het voorjaar en zullen overlast geven.

Inmiddels is het jaar 2018 begonnen en draait alles als gewoonlijk, het 
team is paraat dus kom  eens op bezoek. Achter De Schaapskooi kun je 
fijn wandelen en daarna zal een kop koffie of een glas sap prima 
smaken, wij zien u graag komen.

Namens het beheerteam
Arie Versluis

WERKGROEP ONDERHOUD

De  werkgroep  Onderhoud  heeft  in  2017  geen  bijzondere  projecten 
uitgevoerd,  alleen  het  reguliere  onderhoud  aan  de  gebouwen  en  het 
terrein.

Piet Solleveld

DIALEZINGEN

Dit jaar 14 dialezingen, omdat ik door mijn fout een maand langer ben 
doorgegaan. De vorm van één keer in de 14 dagen, zo we onze lezingen 
organiseren, wordt nog steeds gewaardeerd. Dat blijkt ook uit het aantal 
bezoekers. Dit jaar 1000 bezoekers!! Ook de gratis avonden met een 
verloting werkt nog steeds goed. Zodat iedereen zelf kan bepalen wat 
hij op een avond wil of kan besteden. Door het hoge bezoekers aantal 
van  gemiddeld  66  per  avond  kan  ik  ook  “duurdere”  sprekers 
aantrekken. Een goede kwaliteit sprekers en ook mensen van ver weg 
(hogere  reiskosten)  zijn  daardoor  mogelijk.  Dit  keer  ook  weer  een 
record met  Ruurd Jelle van de Leij die uit de kop van Noord- Holland 
Weststellingwerf en Willy de Koning die uit midden Limburg naar de 
Schaapskooi  kwamen.  Hoewel het  de bedoeling is  dat  deze avonden 
kostendekkend zijn leveren ze een positief resultaat van 780 €. (en daar 
zijn  de  inkomsten  van de  bar-omzet  niet  meegerekend)  Kortom een 
positief jaar! 



Overzicht gehouden lezingen:
2017-01-12 Henk Tromp de Lek

2017-01-26 Hans Stel en Wisse 
van Heuvel

Madagaskar

2017-02-09 Ronald 
Messemaker

Wieden en Weerribben

2017-02-23 Jan Trapman Biesbosch

2017-03-09 Ine Dorresteijn Ethiopië

2017-03-23 Ruurd Jelle van de 
Leij

Fotografie Weststellingwerf /Polen

2017-04-06 Johan Elzenga Canarische eilanden

2017-04-20 Willy de Koning Bevers

2017-10-19 J joke Stuurman Vlinders en andere natuur in Noord-Italië 
(Aostadal en Dolomieten

2017-11-02 Arnold van Vliet Klimaat

2017-11-16 Louis Dolmans Natuurakkers

2017-11-30 Johan van der 
Wielen

de Delta

2017-12-14 Jack Folkers Patagonië, Falklands en Paaseiland

2017-12-28 Dick Kerkhof Stroomdalgraslanden

MAAK KENNIS MET DE NATUUR 

In het zomerhalfjaar is viermaal ‘Maak kennis met…’ georganiseerd. In 
de  inleidingen  in  de  Schaapskooi  stonden achtereenvolgens  vlinders, 
planten, spinnen en paddenstoelen centraal. 

De opkomst voor de inleiding over vlinders viel nog tegen, maar later 
kwamen er veel mensen op af, dankzij goede PR. Ook de aansluitende 
plantenexcursie naar de Everdingerwaard was in trek bij het publiek.

Dick Kerkhof



WERKGROEP EDUCATIE

Jeugdactiviteiten
Er  zijn  dit  jaar  in  de  schoolvakanties  verschillende  jeugdactiviteiten 
verzorgd  met  de  thema’s  slootjesdag,  spinnen  en  paddenstoelen.  De 
jeugd heeft  nestkastjes in elkaar getimmerd, uilenballen uitgeplozen en 
vetbollen gemaakt. Wij mochten heel wat kinderen ontvangen. Wat de 
paddenstoelen betreft hadden we een helpende hand nodig en die bood 
T. den Besten, waarvoor dank. 
We hebben onze medewerking verleend aan het lentefeest, te beginnen 
met  het  thema  vogels  en  verder  die  dag  hebben  we  kriebelbeestjes 
gezocht en op naam gebracht. Op de open dag was er de hele dag van 
alles te doen voor onze jonge bezoekers.

S. Gielis, C. Kramer, S. van Baren

In 2017 hebben we op verzoek voor een school een speciaal programma 
gemaakt voor de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5.
Ook hebben we weer twee dagen medewerking verleend aan leerlingen 
van het voortgezet onderwijs, die jaarlijks bij ons in de Schaapskooi en 
het terrein erachter hun grote praktische opdracht hebben voorbereid en 
deels uitgewerkt.

S. Gielis en S. van Baren

Bezoek scholen aan de Schaapskooi
Na een periode waarin door privé-omstandigheden het aanbod aan de 
scholen werd stil gelegd, is het aanbod de eerste helft van 2017 weer 
langzaam op gang. We hebben drie klassen ontvangen. De uitnodiging 
aan de scholen voor het aanbod in 2018 heeft een wervender karakter 
gekregen.  Het  aantal  reacties  en  reserveringen  is  inmiddels  gegroeid 
naar 9 klassen. 

A. van Egmond 



WERKGROEP DOCUMENTATIE EN COLLECTIES. 

De boekencollectie. 
Er is een verdere selectie van boeken geweest, om de bruikbaarheid van 
de  bibliotheek  te  vergroten.  Met  name wordt  gestreefd  naar  boeken 
welke gebruikt kunnen worden door de verschillende werkgroepen om 
de  door  hen  verzamelde  planten,  paddenstoelen,  en  waargenomen 
vogels en andere dieren te kunnen determineren. Daarnaast zijn boeken 
aanwezig  waar  uit  kan  worden  afgeleid  hoe  de  historische 
veranderingen  in  flora  en  fauna  verloopt.  De  overgang  van  de 
bibliotheek naar deze opzet is nu vrijwel afgerond.

Door donaties van leden, uit nalatenschappen en aankoop wordt gezocht 
naar uitbreiding van de bibliotheek in de lijn zo als boven geschetst. In 
het afgelopen jaar zijn zo dusdanig veel belangwekkende boeken er bij 
gekomen, dat we moeten zoeken naar uitbreiding van de plankruimte. 

Collectie opgezette vogels en zoogdieren
De collectie opgezette vogels en zoogdieren is in 2017 onderhouden en 
geconserveerd.  Een  enkel  zeer  oud  exemplaar  dat  in  slechte  staat 
verkeerde  is  vervangen  door  een  vers  opgezet  dier  (Pimpelmees). 
Daarnaast  zijn  enkele  dieren  aan de collectie  toegevoegd:  Groenland 
Tapuit, Zomertaling man, Zomertaling vrouw, Ralreiger, Oeverpieper, 
Kleine Bonte Specht, Zomertortel en Paapje. 

Helaas ook een teleurstelling. De bij de Huibert gevonden ringslang , 
die door een vrachtauto was overreden, bleek zo zwaar beschadigd te 
zijn dat opzetten niet gelukt is. Ook in het afgelopen jaar hebben enkele 
leden  weer  dieren  gevonden  welke  beoordeeld  konden  worden  als 
geschikt  voor  onze  collectie.  Een  aantal  is  op  dit  moment  bij  de 
preparateurs en zullen te zijner tijd toegevoegd worden aan de collectie. 
Anderen waren reeds  aanwezig,  en zijn  naar  Naturalis  doorgestuurd. 
Voor vragen of meldingen kunt u zich richten tot Cees Gielis: 0347 341 
555.  

Insectencollectie



In  de  loop  van  het  jaar  is  een  aantal  dieren  aan  deze  collectie 
toegevoegd.  Voor  nadere  beschrijving  zie  mededeling  Insecten 
Werkgroep. 

Aan het eind van het jaar hebben we helaas weer een periode van water 
in de Schaapskooi gehad. Hoewel Arie Versluis en ik in het verleden al 
eens geprobeerd hadden de collectie zo goed mogelijk tegen vocht te 
beschermen,  had  deze  periode  een  desastreuze  uitwerking  op  de 
collectie.

Door het hoge vochtgehalte in het gebouw is op grote schaal schimmel 
ontstaan in en op de dieren. Dit was het geval in circa 5 - 10% van de 
dieren.  Dit  probleem  kan  alleen  bestreden  worden  door  de  kasten 
waarin  de  insecten  zitten  in  een  geklimatiseerde  ruimte  onder  te 
brengen. Hier heerst dan een vrijwel constante temperatuur, en een lage 
luchtvochtigheid  (<60%).  Aangezien  dit  in  de  Schaapskooi  niet  te 
realiseren  is,  is  de  collectie  uit  de  Schaapskooi  verplaatst  en  elders 
ondergebracht.  Overleg met  het bestuur moet  duidelijk  maken welke 
oplossing voor dit probleem gevonden kan worden. 

Cees Gielis. 

WERKGROEP PLANTEN

In  2017  zijn  we  4  keer  op  plantenexcursie  geweest  langs  de  Lek, 
waarvan 3 keer met Dick als gids. 

Excursie Everdingerwaard
De eerste plantenexcursie was  op 7 mei in de Everdingerwaard. We 
hebben heel veel planten gezien,  zoals echt duizenguldenkruid,  echte 
karwei, kruisbladwalstro, moesdistel, grote ratelaar, stekende bies, valse 
voszegge en veldsalie.  Het was nog te vroeg voor de bijenorchis maar 
de blaadjes waren al te zien. 

Op  11  mei  hebben  we  een  aantal  planten  gedetermineerd  in  de 
Schaapskooi, o.a. bitter barberakruid, oeverzegge, bosbies en Herik.



Excursie Luistenbuul
De  volgende  excursie  met  Dick  was  op  16  juni  in  de  Luistenbuul, 
tussen Sluis en Lexmond, een prachtig stroomdalgrasland langs de Lek. 
We beginnen bij Sluis en gaan op zoek naar de glansschroeforchis. We 
vinden  bevertjes,  blauwe  zegge,  gevlekte  rietorchis,  kale  jonker, 
moeraskartelblad de moeraswespenorchis, naaldwaterbies, ribbelzegge, 
slijkgroen,  vleeskleurige  orchis  en  veel  glansschroeforchissen.  Langs 
het gebied loopt een mooie wandelroute van 9 km.
We vervolgen de excursie bij de Kersbergse Uiterwaard. Hier staat de 
geoorde zuring, die op meer plaatsen langs de Lek te vinden is. Verder 
zien we hier handjesgras, goudhaver, sikkelklaver, veldsalie en de rode 
bremraap.

Excursie Viaanse brug
De derde excursie was op zondag 6 augustus bij de Viaanse brug, met 
Thijmen  en  Jannie.  Onder  en  bij  de  Viaanse  brug kun  je  heel  veel 
verschillende  planten  vinden,  we  hebben  95  soorten  opgeschreven. 
Zoals:  grote  zandkool,  echt  bitterkruid,  geoorde  zuring,  blauw 
glidkruid, veldsalie, heggedoornzaad, agrimonie en ruige weegbree.

Excursie Everdingerwaard
De  laatste  plantenexcursie  was  op  27  augustus  met  Dick  in  de 
Everdingerwaard, na zijn voordracht op woensdagavond 23 augustus in 
de  Schaapskooi.  We  doorkruisen  het  gebied  en  komen  langs 
uitgebloeide  vleeskleurige  orchissen  en  restanten  van  de  moeras-
wespenorchis. 

We lopen naar het westen en komen bij een moerasgebiedje waar bruin 
cypergras,  fraai  en  beklierde  duizendguldenkruid  en  vlooienkruid 
groeit.  Ook  vinden  we de  moesdistel,  goudzuring  en  een  heel  klein 
biesje, de naaldwaterbies van slechts 2 cm.

Dick  bedankt  voor  de  mooie  plantenexcursies.  In  2018  gaan  weer 
verder met plantjes zoeken langs de Lek 
Bart de Groot



WERKGROEP INSECTEN 

In 2017 heeft de werkgroep insecten maandelijks een bijeenkomst 
gehad. De belangstelling voor de werkgroep is tot een minimale groep 
gedaald. 
Daarnaast werd het werk aan dieren uit de Vijfheerenlanden steeds 
specialistischer doordat van het in het verleden verzameld materiaal de 
gemakkelijke soorten op naam gebracht zijn, en er nu groepen dieren 
over blijven waar door specialisten van deze groepen naar gekeken 
moet worden. Hierdoor raakt het werk dat de werkgroep aan deze 
dieren kan doen steeds beperkter. 

Aangezien er geen projecten lopen waar door de leden insecten 
verzameld worden welke de werkflow in stand kunnen hoeden, is 
besloten, voorlopig, geen bijeenkomsten meer te houden van de 
werkgroep. Voor vragen betreffende insecten kan men zich richten tot 
Cees Gielis en Kees Zwakhals. 

Cees Gielis

VOGELWERKGROEP

Uilen en roofvogels
Ter  bevordering  van  de  uilen-  en  roofvogelstand  zijn  in  de  gehele 
Vijfheerenlanden nestkasten geplaatst. Deze worden jaarlijks door Rien 
de Keizer en Piet Solleveld gemonitord op bewoning en onderhouden.
Het  gaat  om  nestkasten  voor  kerkuilen,  bosuilen,  steenuilen  en 
torenvalken. Soms maken ook ransuilen hiervan gebruik.
Regelmatig worden nieuwe nestkasten geplaatst. Jonge kuikens worden 
zoveel mogelijk geringd.

Bosuilen
In 2017 zijn  in  22 bosuilennestkasten  11 bosuilen,  8  holenduiven,  2 
kauwen  en  4  ransuilen  ter  wereld  gekomen.  Vijf  bosuil-  en  vier 
ransuiljongen konden worden geringd. 

Kerkuilen



In 29 kerkuilenkasten kwamen maar liefst 82 jongen uit,  een record! 
Daarvan  zijn  er  69  uitgevlogen  en  van  de  uitvliegers  waren  er  22 
geringd. 

Steenuilen
Uit  26  steenuilenkasten  vlogen  15  jongen  uit.  Vijf  jongen  konden 
worden geringd. Tien kasten bleken bezet door spreeuwen en een kast 
diende als woning voor een stel kauwen.

Torenvalken
In totaal zijn 17 torenvalkenkasten gemonitord. In slechts drie kasten 
was  er  spraken  van  een  torenvalkbroedgeval.  I  totaal  vlogen  er  13 
jongen uit. Deze zijn niet geringd.

Ook zijn er nog enkele grotebontespechtenkasten geplaatst. Deze bleken 
dit jaar niet bewoond door de bedoelde soort. 

Alle gegevens zijn doorgegeven aan de landelijke organisatie Sovon.
Ook is er informatie over de kerkuilen gedeeld met de Kerkuilengroep 
Nederland.

Zwarte sterns
Jaarlijks worden in de rivier de Linge vlotjes uitgelegd om de zwarte 
stern nestgelegenheid te bieden. Op 13 van de 21 vlotjes hebben zwarte 
sterns gebroed. In totaal vlogen er 16 jongen uit. 

Broedvogeltellingen
Polder Autena is in 2017 geïnventariseerd op broedvogels. Hans Evers 
trof er 35 vogelsoorten aan, waaronder de zeldzame boomklever en de 
inmiddels  zeldzaam geworden grote lijster.  De telling maakt  deel uit 
van  een  broedvogelmonitoringproject  van  Sovon,  de  landelijke 
vogeltelorganisatie.

MUS- en MAS-tellingen
Urbane broedvogelsoorten en agarische broedvogelsoorten zijn  geteld 
door Dirck en Hannes Fey. Deze tellingen zijn gedaan in het kader van 
de Sovon broedvogeltelprojecten MUS resp. MAS.



Zwarte sterns
Broedvlotjes voor de zwarte stern zijn dit jaar wederom op de Linge 
uitgezte door Piet Solleveld en Rien de Keizer. Ook het broedresultaat 
is vastgelegd.

Watervogeltellingen
In  de  maanden  januari  t/m  april  en  september  t/m  december  zijn 
watervogels geteld langs het Merwedekanaal, in polder Neder-Heicop 
en  in  de  Huibert.  Deze  telling  wordt  sinds  enige  jaren  gedaan  door 
Eduard Polfliet, Piet Solleveld en Hans Evers. De telling maakt deel uit 
van een project van Sovon. Door de telling jaren achtereen uit te voeren 
wordt  getracht  een  beeld  te  krijgen  van  ontwikkelingen  in  de 
watervogelstand.  Polder  Neder-Heicop  en  de  Huibert  blijken 
belangrijke doortrek- en overwinteringsgebieden voor diverse soorten 
ganzen, eenden en steltlopers te zijn.

Trajecttellingen
Eens per jaar in de laatste twee weken van het jaar worden er in heel 
Nederland op verschillende locaties langs een vooraf vastgelegde route 
alle vogels geteld die worden waargenomen. Zo ook in 2017.

De Natuur-en Vogelwacht heeft een telroute in het noorden en een in 
het  zuiden  van  de  Vijfheerenlanden.  De  gegevens  gaan  naar  de 
landelijke  telorganisatie  Sovon.  De  bedoeling  is  met  de  gegevens 
conclusies  over  de  kwaliteit  van  het  gebied  en  over 
aantalsontwikkelingen voor individuele soorten te kunnen trekken.

De trajecttellingen zijn gedaan door Hans Evers en Christiaan Diem

Nationale vogelweek
In het kader van de Nationale Vogelweek is er in mei een vogelexcursie 
bij Everdingen georganiseerd door Hans Evers.
De excursie was volledig volgeboekt en veel deelnemers kwamen van 
buiten de Vijfheerenlanden. De deelnemers werden door Hans en mede-
excursieleider  Christiaan  Diem  op  een  geslaagde  vogelochtend 



getrakteerd die in het teken stond van de koekoek. Deze soort liet zich 
daadwerkelijk ook van heel dichtbij zien. 

Hans Evers

WERKGROEP NESTKASTEN

Voor  de  Zwarte  Sterns  leggen  we  elk  jaar  20  vlotjes  in  het  water, 
afgelopen  jaar  hebben  13  paartjes   daarvan  gebruik  gemaakt,  die 
brachten  16 jongen groot (uitgevlogen).

De kerkuilen deden het heel wat beter, er waren 82 jongen daarvan zijn 
er 69 uitgevlogen, 41 zijn er geringd. 

Steenuilen  hadden  15  jongen  en  die  zijn  allemaal  uitgevlogen,  5 
daarvan zijn geringd.

Bosuilen kregen 11 jongen en die zijn ook allemaal uitgevlogen, ook 
daarvan  zijn  er  5  geringd.  Ransuilen  4  jongen,  3  uitgevlogen  en  3 
geringd.

Torenvalken hadden 13 jongen, 13 zijn zijn er uitgevlogen. Deze ringen 
we niet omdat we het risico  dat ze daarna niet meer in de kast blijven te 
groot vinden. Dat ringen doen we niet zelf, dat wordt gedaan door Henk 
Lichtenbelt  en  zijn  assistente  Ivonne,  die  hebben  daarvoor  een 
vergunning.

Soms zitten er anderen vogels in de kasten dan waar voor ze bedoeld 
zijn, we vonden 11 nesten van  Spreeuwen, 2 nesten van Kauwen, en 5 
nesten van Holenduiven, hoeveel jongen er uitgevlogen zijn
weten we niet. 

De  nestkastjes  voor  kleine  zangvogels  waren  afgelopen  jaar  matig 
bezet, vooral de mezen kastjes. Deze kastjes controleren we niet in de 
broedtijd, in herfst kijken of er in gebroed is en maken we ze schoon.

Koolmees:24 bebroed, 



Pimpelmees: 16 bebroed, 
Ringmus: 15 bebroed, 
Grauwe vliegenvanger: 2 bebroed,
Spreeuw: 1 bebroed

In de ijsvogelwand heeft de ijsvogel 2 keer gebroed, hoeveel jongen er 
uitgevlogen zijn is onbekend.

Piet Solleveld.

AMFIBIEËNWERKGROEP

Padden (eigenlijk amfibieën) overzetten is een leuke bezigheid, vind ik. 
Daar zijn verschillende redenen voor. De eerste is wel dat ze dan geen 
kans  lopen  verkeersslachtoffer  te  worden.  Die  kans  is  op  sommige 
plaatsen vrij groot. Over dijken wordt nu eenmaal ook in trektijd veel 
gereden.  Het  tijdstip  waarop de  beestjes  trekken is  in  deze  ook van 
belang.  Ik  hoop  altijd  dat  ze  op  avonden  gaan  dat  er  een 
voetbalwedstrijd is, dat scheelt een stuk. Ook de zondagavond is een 
bijzonder goede trekavond, blijkbaar verkeert het mensdom dan achter 
de buis.
Een ander positief punt is dat je niet alleen amfibieën waarneemt. ook 
vogels zie en vooral hoor ik veel. Het is dan voorjaar en bij Everdingen, 
waar ik overzet hoor ik grutto's, kieviten, ganzen, kluten enz. Soms zie 
ik een enkele keer een kerkuil, een steenuil of hoor ik een bosuil.

Leuke ontmoetingen vinden er ook plaats, niet te veel anders wordt er 
niet  overgezet.  Als ik vanuit  Vianen richting Everdingen rijd,  rijd ik 
uiteraard rechts en als  ik op tijd  ben, zo in de schemering zie  ik ze 
vanuit het talud omhoog komen of ze zitten aan de rand van de weg te 
wachten. een enkele heeft het zelf geprobeerd, met wisselend succes. 
Ben ik bij Everdingen het Fort dan ga ik terug , want daar stopt ons 
werkgebied,. Ik ga dan echter aan de linkerkant van de dijk rijden. Van 
die kant moeten ze nl. komen. Met knipperlichten aan en stoppen als er 
een tegenligger  aankomt,  gaat dat prima.  Ik doe net alsof ik kranten 
bezorg. Het ging toch een keer mis. Ik had een brommer als tegenligger 



en die frommelde zich tussen mijn auto en de berm door. Ik begreep er 
niets van en hij ook niet denk ik. Want ik kwam hem later weer tegen 
en hij vroeg “wat ben je toch aan het doen man?”. Ik heb dat keurig 
uitgelegd. Hij geloofde het niet erg, zag ik, totdat ik hem een pad kon 
laten zien. Oh zei ie is het dat, ik dacht dat je dronken was.

Resultaten
De resultaten  van 2017 zijn  wisselend.  Tussen Lexmond en Vianen, 
vroeger een toplocatie, zijn de resultaten bedroevend. Er zijn daar bijv. 
53 levende padden overgezet. Vroeger waren die aantallen honderden 
hoger.  Ook  bij  Amaliastein  in  Vianen  wordt  er  veel  minder 
waargenomen. Volgens Gijs van Elk, die daar overzet, ligt dit aan de 
groeiende populatie ooievaars en natuurlijk ook aan de reigers. Maar ja 
in een reigerstad kan je dat verwachten. Tussen de A-27 en de stuw bij 
Hagestein,  vroeger  een nullocatie,  heeft  het  amfibieëndom ineens  de 
geest  gekregen.  Er  zijn  daar  387  padden  van  de  dijk  geraapt.  In 
Leerdam  aan  de  Industrieweg  zitten  we  in  de  lift.  Ook  omdat  de 
bemensing daar beter geregeld is. Er is ooit door een paddenoverzetter 
gezegd  dat  je  je  eigen  succes  bewerkt.  Dat  geldt  natuurlijk  op  een 
breder gebied. Op de Lingedijk is er vanwege organisatorische redenen 
dit jaar veel doodgereden. We hopen daar dit jaar verbetering in aan te 
brengen.

De resultaten in 2017 zijn als volgt:

Salamanders, levend 481

Salamanders, dood 63

Padden, levend 1059

Padden, dood 1040

Heikikkers, levend 37

Kamsalamanders 1

Rest mij een ieder te bedanken voor zijn of haar inzet tijdens vaak natte 
omstandigheden.

Thijmen den Besten



EXCURSIEWERKGROEP

In  2017  organiseerde  de  excursiewerkgroep  15  excursies.  In  totaal 
namen ongeveer 170 personen aan deze excursies deel. Met gemiddeld 
ongeveer 11 deelnemers per excursie. Met een paar nieuwe excursies, 
zoals naar de Eempolder  en de Hargerpolder bij Petten,  beide geleid 
door Jules.

Op  15  januari  zijn  we  gestart  met  een  vogelexcursie  naar  de 
Flevopolder,  met  Eduard.  Een  excursie  met  veel  vogels,  zoals 
nonnetjes,  watersnippen,  kluten,  smienten  en  grote  zaagbekken.  Een 
stukje lopen, links langs de plas vanaf het bezoekerscentrum horen en 
zien we in het riet baardmannetjes, prachtig. Bij de Praamweg zien we 
de vele edelherten en konikpaarden en een paar vossen. Op 26 maart 
gaan we met Jules naar de Eempolder op zoek naar kemphanen, wel 
veel  soorten  eenden,  tureluurs  en  grutto’s  gezien,  maar  geen 
kemphanen. 

Op  16  april  is  de  Zouwe  aan  de  beurt,  in  april  druk  bezocht  door 
vogelaars, Rein is onze gids, met als vogels o.a.: de snor, rietzanger, 
cetti’s  zanger,  purperreiger,  bruine  kiekendief,  tapuit,  witgatje  en 
rietgors.

Ook nieuw was de excursie naar Schammer en Bloeidaal ten oosten van 
Amersfoort  onder leiding van Koos Maat, op 11 juni. Het weer was 
prachtig  en  hier  waren  veel  vogels  te  zien,  zoals  de  blauwborst, 
ijsvogel,  rietgors,  en  sprinkhaanzanger.  Verder  staan  hier  ook  veel 
mooie wilde planten,  zoals de geoord helmkruid,  de gevlekte orchis, 
kale jonker, krabbenscheer en moeras kartelblad. 

Met Gerrit gaan we elk jaar in september naar de Biesbosch, deze keer 
met 30 deelnemers! We zien o.a. de torenvalk, het baardmannetje, grote 
zilverreiger, de ijsvogel, de pijlstaart en de zeearend. De Biesbosch is 
als  overloopgebied voor de grote  rivieren een groot  gebied met  veel 
plassen en veel vogels geworden.



In oktober zijn we met 12 personen een week naar Texel geweest, met 
veel steltlopers, kluten, goudplevieren en lepelaars.

Oktober  en  november  waren,  zoals  meestal  excursies  voor  de 
paddenstoelen We gaan eerst naar Landgoed Nijenrode. We zien o.a. de 
gekraagde aardster, de geel witte russula en elfenbankjes.  In het bos 
vinden we een heksenkring van nevelzwammen.\

Een maand later gaan we naar een tweede paddenstoelen gebied,  het 
Horsterwold  bij  Zeewolde  met  o.a.  de  gele  knolameniet,  veel 
dennenmoorders en langs het Veluwemeer verschillende wasplaatjes.
Al met al hebben we dit jaar veel vogels gezien, maar ook de planten en 
de paddenstoelen zijn we niet vergeten.

Voor 2018 plannen we weer een aantal nieuwe excursies zoals in de 
Zouwe, bij Everdingen lans de Lek, een wandeling bij Doorwerth, enz.
Tot ziens in 2018!

Bart, Koos, Jopie, Jules, Gerrit, Eduard en Rein.

EXCURSIES TUSSENDOOR

Dit jaar waren er 21 excursies met 99 deelnemers
We begonnen eind januari met een winterwandeling in Lage Vuursche 
het Pluismeer was bevroren dus geen dodaars te zien, wel veel kleine 
zangvogels en ook wat paddenstoelen.

In februari Amerongse Bovenpolder eerst naar het uitkijkpunt helaas het 
riet  werd  gemaaid  geen vogel  op  het  water,  daarna  het  bos  in  daar 
vonden  we  veel  myxomyceten  (slijmzwammen)  en  hebben  vol 
bewondering staan kijken naar boomklevers en een groepje keepen.

De lente komt en we gaan naar Amelisweerd voor de stinsenplanten 
maar dat valt tegen de sneeuwklokjes en de bosanemonen bloeien maar
verder is het nog kaal.



In de Lepelaarsplassen op pad met een gids van het Flevolandschap. Na 
een pittige wandeling door plas en dras komen we bij een kijkhut en 
zien slob- en kuifeenden maar ook brilduiker, nonnetje en
veel Rosse stekelstaarten.

Eind  maart  landgoed  Neerijnen  nu  zijn  er  wel  veel  bloeiende 
stinsenplanten te zien. Wandeling in de Krimpenerwaard over graskades 
door de polder o.l.v. Koos Maat we zien 49 soorten vogels.

Tijdens  de  Vogelweek  gaan  we  naar  de  Natuurakkers  Doornik  we 
krijgen  uitleg  van  Louis  Dolmans  over  biologisch-dynamische 
graanteelt, het voedselbos en bescherming en herstel van akkervogels. 
Een bevlogen verhaal en er was in november dan ook een lezing van 
Louis met als titel Natuurlijke landbouw heeft toekomst.

Landgoed Brakel route gaat door een oud parkbos met een ruïne en de 
Oude  Moestuin  is  open  met  o.a.  groenten  van  vroeger.   Wandeling 
Boswachterij Kootwijk erg warm dus we lopen langs de randen van de 
mini Sahara.  Fietsen en wandelen met een gids van IVN op de Veluwe 
opzoek naar wisenten. We hebben geluk op het laatste moment komen 
ze uit het bos en laten zich op afstand bekijken.

Dagtocht  met  zeilschip  de Schuttevaer  naar  de Marker  Wadden,  een 
mooie  en  leerzame  dag.  Te  voet  verkennen  één  van  de  opgespoten 
eilanden en zien dat daar zich al veel vogels thuis voelen.
Avondwandeling in de Biesbosch o.l.v. Koos Maat. We zien en horen 
42 soorten vogels waaronder bruine kiekendief, Cetti’s zanger en een 
overvliegende visarend.

Wandeling Hoornboegse Heide al best veel paddenstoelen en de heide 
is prachtig.

Wandeling langs de Lek met Dick we starten in Schoonhoven en lopen 
over de uiterwaarden naar Jaarsveld, Dick verteld over de geschiedenis 
van  de  Lek,  met   het  pontje  naar  Ameide  en  dan  met  de  bus  naar 
Schoonhoven. 



Fietsen  langs  het  Drongelens  Kanaal  en  terug  langs  de  Loonse  en 
Drunense Duinen. Moeten we vaker doen.

Paddenstoelen  Landgoed  Soelen  Lida  maakt  een  lijst  we hebben 56 
soorten gevonden.
Zeevogeltocht  op de Noordzee gaat  helaas vanwege slecht  weer niet 
door, in 2018 doen we een nieuwe poging.
Achter  de  Schaapskooi  op  zoek  naar  paddenstoelen  we  vinden  26 
soorten.

Tussendoor-excursies zijn excursies tussen de in de Domphoorn en op 
de website aangekondigde excursies door en ontstaan spontaan. U krijgt 
kort van te voren bericht. Om op de hoogte te worden gehouden van de 
Tussendoor-excursies kunt u zich opgeven bij Jopie de Gans,  e-mail 
jopiedegans@hotmail.com.  Ook  kunt  u  zich  opgeven  voor  een 
nieuwsbrief.

Jopie de Gans

WERKGROEP HOOGSTAMFRUIT

Na  de  eerste  inventarisatieronde  was  het  al  wel  duidelijk.  Dit  jaar 
(2017)  zouden  we  zeer  weinig  appels  kunnen  plukken.  Vooral  de 
Schoone  van  Boskoop  (Goudreinet)  was  bijna  niet  aanwezig.  De 
goudreinetten zijn voor het sap, qua smaak, wel heel erg belangrijk. 

Alleen bij de pluklocaties in Vianen waren enkele bomen met redelijk 
wat goudreinetten, maar bij de overige locaties was er helemaal niets. 
De nachtvorst in het voorjaar zal hier wel de oorzaak van zijn geweest. 
Ook enkele perensoorten waren slecht vertegenwoordigd. Vooral van de 
Gieser Wildeman waren er maar heel weinig en van de Saint Rémy ook 
veel  minder  dan  andere  jaren.  We  hebben  toen  besloten  dat  we  dit 
seizoen alleen zouden plukken voor appel-/perensap. Dus geen appelsap 
en geen appel-/perenstroop. 

Wat wel heel positief was dat we een liefhebber hadden die de peren 
‘Clapp’s Favourite’ van ons wilde overnemen. We hebben deze peren 
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enkele jaren niet meer geplukt, omdat deze vroege peer al snel buikziek 
is en dan niet meer geschikt is als we het sap laten persen. 

Ook op de Open Dag hebben we veel mensen teleur moeten stellen met 
de verkoop van onbespoten hoogstamfruit. Veel van hen kopen al jaren 
hun goudreinetten bij ons en ook de stoofpeer ‘Gieser Wildeman’ vindt 
normaal gretig aftrek, maar helaas we hadden ze niet. 
Uiteindelijk hadden we aan het einde van het seizoen voldoende fruit 
kunnen plukken om appel-/perensap te laten persen. Eigenlijk waren we 
al gestopt met plukken, toen Arie Versluis mevrouw Liefhebber van de 
Kerkweg in Schoonrewoerd sprak en zij vertelde dat ze nog voldoende 
appels had staan en dat haar boomgaard al drie jaar niet bespoten was. 
Na  een  inspectie  van  deze  boomgaard  hebben  we  alle  plukkers 
opgeroepen en met veertien plukkers hebben we deze boomgaard, met 
vooral  Elstar,  snel  leeg  geplukt.  Samen met  de  appels  die  nog over 
waren van de Open Dag hadden we toen voldoende om toch ook nog 
appelsap te laten persen. 

Ook is er nog een hoeveelheid appel-/perenstroop op de kop getikt. We 
hebben dit jaar 11 ton fruit geplukt (vorig jaar 26 ton). Van 7 ton is sap 
geperst.  Ondanks  alles  is  er  dit  seizoen  weer  vers  sap  en  appel- 
perenstroop om te verkopen in de Schaapskooi.

Dit  seizoen  hebben  we  onze  32  spotters  (ladders)  ingekort  tot  28 
sporters. Hierdoor zijn ze veel makkelijker te hanteren voor ons oudjes 
en toch nog geschikt voor onze hoogste bomen. Het is in het kader van 
de Arbowet verplicht om onze ladders te laten keuren. Via De Groene 
Motor  konden  we  dit  gratis  laten  doen.  Helaas  of  misschien  wel 
gelukkig  zijn  er  nog  al  wat  ladders  afgekeurd.  De  vereniging  heeft 
dankzij een gift en met subsidie van De Groene Motor weer prachtige 
nieuwe ladders aan kunnen schaffen.

Het snoeien van de hoogstambomen levert al jaren problemen op omdat 
maar  enkele  vrijwilligers  dit  een  beetje  beheersen.  Daarom is  er  dit 
seizoen een beroep gedaan op de vrijwilligers van De Hoogstambrigade 
‘West  Betuwe’  van  Stichting  Landschapsbeheer  Gelderland.  Zij 
beschikken  over  een  grote  ploeg  deskundige  snoeiers  die  voor  een 



kleine  onkostenvergoeding  de  fruitbomen  aan  de  Kerkweg  gesnoeid 
hebben. Ook hebben zij  enkele van onze mensen instructies gegeven 
hoe dit moet. 

In 2018 hopen we weer wat meer fruit te kunnen plukken.

Stef de Ridder

WERKGROEP LANDSCHAPSBEHEER

Terug  blikkend  op  het  afgelopen  jaar  kan  er  gezegd  dat  de  groep 
Landschapsbeheer  veel  gedaan  heeft.  Dit  jaar  werden  er   weer  veel 
wilgen geknot en het hout werd versnipperd. Ook werden op diverse 
plekken hoogstam fruitbomen gesnoeid.

In het voorjaar werden er nieuwe hoogstamfruitbomen aangeplant aan 
de Kerkweg. Deze zijn goed aangeslagen. Het was voor de derde keer 
dat we in samenwerking met de projectgroep “De Knotwilg” en  “Geen 
tak de streek uit” met een versnipperaar door de Vijfheerenlanden zijn 
getrokken. Het was een goede actie, maar nu bijna rendabel.  Dit kwam 
onder meer  door de eigen bijdrage per boom.
Inmiddels  hebben  we  nieuwe  afspraken  en  contacten  gemaakt 
(Wellantcollege,  van  Muiden  en  Verhoef).  Ook   in  de  aankomende 
periode zal er per wilg een kleine bijdrage gevraagd gaan worden. Maar 
als het dikke hout eruit gehaald wordt, gaat deze bijdrage omhoog. Het 
versnipperende resthout levert weinig goede snippers op.

Enkele mannen van de groep Landschapsbeheer hebben in het voorjaar 
(Lentefeest) en velen ook op de Sapdag, hun aandeel geleverd om deze 
dagen  te  doen  slagen.  Daarnaast  hebben  wij  in  mei  een  bijdrage 
geleverd  als  rustpunt  bij  de  fietsvierdaagse  in  de  boomgaard  aan  de 
Kerkweg samen met De Bongerd.

Het weer speelde in het voorjaar niet mee. Zo konden we vanwege de 
nattigheid een aantal  adressen niet  knotten .  Daarnaast  werd het ook 
moeilijk om te gaan versnipperen. Een aantal adressen konden we laat 
gaan  versnipperen.  Ondanks  alle  voorzorgsmaatregelen  bij  het  natte 



weer, zijn er toch nog mannen onderuit gegaan vanwege die nattigheid. 
Zo bleek dat de modderige ondergrond toch vaak erg glad was. 
Bij Eddy Zwijnenburg werd er een extra klus geklaard . Het aanleggen 
van een houtwal.

Dit  jaar  werden  al  onze  ladders  gekeurd.  Een  flink  aantal  ladders 
werden door de keurmeesters afgekeurd. Veiligheid gaat boven alles. 
Maar met een goede regeling van de Groene Motor konden we nieuwe 
ladders  aankopen.  Inmiddels  zijn  ze  geleverd  en  we maken  er  goed 
gebruik van. Met pijn in ons hart hebben we afscheid genomen van de 
zware ijzeren ladders en de oude fruitladders die niet meer aan de eisen 
voldeden.

Zodra de blaadjes  in november vielen werd het knotten weer opgepakt. 
Nu zonder de medewerking van de mensen van “Winkel en Zo”. Zij 
moesten ingezet worden bij hun eigen projecten. Ik kan nu wel zeggen 
dat wij ze erg missen. Voor de 3e keer leenden we gereedschap bij de 
“Groene Motor”. Dit bevalt  prima. Goede pistoolzagen, jiri-zagen en 
snoeimateriaal.
De kettingzaag werd bij het knotten regelmatig ingezet. Het hout wordt 
steeds dikker en zwaarder. Dan valt het voor een groot aantal mannen 
niet meer mee om de zwaardere takken eraf te zagen. En we worden 
ook steeds ouder….

Hoogstamfruitbomen in onderhoud.
De hoogstam fruitbomen moesten  hun jaarlijkse snoeibeurt hebben.
Arie  Versluis  heeft  goede  contacten  met  de  Hoogstambrigade  West 
Betuwe van het  Gelders Landschap. Deze groep  werd ingeschakeld 
om  de  hoogstambomen  aan  de  Kerkweg  eens  goed  onderhanden  te 
nemen.
Gemotiveerde  en  vakkundige  vrijwilligers  hebben  in  het  najaar  een 
begin gemaakt. In het voorjaar 2018 werd er met de klus verder gegaan. 
Dit  gebeurde  allemaal  onder  de  leiding  van  Arie  Versluis  en  Johan 
Stevens.
Er waren  deskundigen van het Gelders Landschap aanwezig die een 
oogje in het zeil hielden bij het snoeien en de mensen met raad en daad 
bij stonden. En nu maar hopen dat de lente het goed met het fruit voor 



heeft  en  wij  weer  heerlijk  onbespoten  fruit  uit  de  bomen  mogen 
plukken, die  voor een groot  gedeelte gebruikt word om Appelsap en 
Appel-perensap

Terugkijkend kan gezegd worden dat we met z´n allen weer een flinke 
prestatie geleverd hebben.  Een dikke pluim voor de mannen.
We zijn nog steeds opzoek naar mensen die graag buiten willen werken 
en een bijdrage willen leveren als vrijwilliger ten behoeve van het in 
stand houden van de knotwilgen en hoogstam fruitbomen. 

Wilt  u  meedoen,  neem dan gerust  contact  op met  Johan Stevens.  In 
knotseizoen zijn we op de woensdagen 9.30 tot 14.00 uur aan het werk.

Johan Stevens.

DOMPHOORN

Ze liggen voor me op tafel: het eigenwijze winterkoninkje met een bek 
vol nestmateriaal  van maart;  de kleurige orchis met de kevertjes van 
juni; een prachtige dikke herfstspin van september en de putter op de 
distels van december. 

Wat een mooi viertal boordevol verhalen en informatie. We hebben er 
onze  ervaringen  in  gedeeld,  onze  adviezen  aan  elkaar  doorgegeven, 
onze zorgen over de natuur in opgeschreven en onze successen op het 
gebied van vogels, insecten en planten gevierd. Een verenigingsblad om 
trots op te zijn! 

Dank aan allen die in welke vorm dan ook weer een bijdrage hebben 
geleverd aan het tot stand komen en versturen van onze Domphoorn. 

Jolanda Lemcke

ICT EN WEBSITE

Naast het  actueel  houden van de agenda is  aandacht  besteed  aan de 
startpagina van de website.  Deze is  grotendeels  vernieuwd. In plaats 



van de oprit met het schaapskooigebouw is nu een fotocollage met onze 
belangrijkste activiteiten te zien.

Het ronde verenigingslogo met de roerdomp is in beeld gebracht en ook 
een  logo  van  Blauwzaam,  de  organisatie  waarvan  we  partner  zijn 
geworden. Via dit logo kom je op hun website. Ook het ooievaarsnest 
kreeg een een nieuw toegangslogo.

Via de nieuwsrubriek worden bezoekers tussen de Domphoorns door op 
de  hoogte  gehouden  van  gebeurtenissen  die  op  onze  vereniging 
betrekking hebben en op zaken die de natuur en het landschap in de 
Vijfheerenlanden aangaan. 

Wat betreft de inhoud van van de werkgroeppagina's is er ruimte voor 
verbetering. Dit is een verantwoordelijkheid van de werkgroepen.

Voor de planning van evenementen en het boeken van ruimtes in de 
Schaapskooi wordt voortaan gebruik gemaakt van een centrale digitale 
agenda (Google).  Daartoe  bevoegde vrijwilligers  hebben toegang via 
het  internet  zodat  de  agenda  te  allen  tijde  en  overal  door  hen 
geraadpleegd kan worden. 

Behalve op de website  www.natuurcentrum.nl is onze vereniging ook 
op Facebook vertegenwoordigd.  Hier  vindt  u ook het  nodige nieuws 
over  onze  vereniging.  De  Facebook-pagina  wordt  actueel  gehouden 
door  Arina  van  Zijl-Bogerd.  U  vindt  onze  Facebook-pagina  op  het 
volgende adres: www.facebook.com/NVWDeVijfheerenlanden. 

Hans Evers

http://www.natuurcentrum.nl/
http://www.facebook.com/NVWDeVijfheerenlanden

