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JAARVERSLAG 2020 NATUUR- EN VOGELWACHT DE 
VIJFHEERENLANDEN

Er is ook in 2020 weer driftig overgezet en 
ook nog vroeg begonnen. 30 januari was de 
eerste keer dat ik ging kijken en dat voor de 
salamanders. Het duurde nog tot 16 februari 
voor de eerste trek werd waargenomen, niet 
van salamanders, maar van padden. De trek 
van salamanders is moeilijk waar te nemen. 
In 2018 hebben we er nog veel overgezet. Dit 
jaar was het miniem ondanks intensief de dijk 
opgaan. 
Er heerst ook een schimmelziekte onder sala-
manders, veroorzaakt door Batrachochytrium 
salamandrivorans, afgekort Bsal, deze wordt 
vooral bij vuursalamanders waargenomen. 
Het heeft bij deze salamander desastreuze ge-
volgen. Die is nu bijna uitgestorven in Neder-
land. De schimmelziekte is geïmporteerd uit 
Azië, daar kunnen de salamanders er al beter 
tegen dan hier. Bij de kleine watersalamander 
wordt het relatief minder waargenomen. De 
andere salamander die in de Vijfheerenlan-
den wordt waargenomen is de kamsalaman-
der, echter dit jaar slechts één keer, in Lex-
mond. Er zijn tijden geweest dat we er daar in 
een jaar 100 hebben overgezet.
De trek van padden vindt vooral plaats half 
maart, tweede helft van maart. We hebben 
er levend en dood ruim 2100 overgezet. Er 
zijn rijkere jaren geweest, maar we doen het 
ermee. Corona bracht hier iets positiefs mee, 
namelijk minder verkeer op de weg en daar-
door minder verkeersslachtoffers.

Bruine kikker schommelt zo rond de tweehon-
derd, dit jaar de helft. Heikikkers zijn dit jaar 
niet waargenomen. Er zijn toch verschillende 
locaties waar ze wel zitten, volgend jaar beter. 
Na aanvankelijk wat problemen rondom het 
afzetten van de wegen in Leerdam is dit toch 
weer verzorgd door de gemeenschap Leer-
dam. Er moeten daar ook heel wat afzettingen 
geplaatst worden. De samenwerking binnen 
de groep loopt uitstekend, dit mede door een 
aangemaakte paddenwhatsapp. We houden 
elkaar goed op de hoogte van wel en wee. 
Vooral wel, maar ook wee. Er zijn helaas nog 
altijd mensen die ons werk niet waarderen en 
dat ook laten merken.
De resultaten van dit jaar:
Bruine kikkers:  levend 86;  dood 19
 Salamanders: levend 35;  dood 16
 Padden:  levend 1540;  dood 580

 Alle overzetters en -zetsters weer hartelijk 
dank. In het bijzonder geldt dit Gijs van Elk. Hij 
moet helaas een stapje terugdoen. Gijs was 
erbij van den beginne, nog van de tijd dat we 
gaas zetten en emmers ingroeven. Hij heeft 
ook altijd de boekhouding van de resultaten 
verzorgd. Er moet bij vermeld worden dat 
Gijs meestal vergezeld werd door zijn vrouw 
Geertje, beiden bedankt voor jullie jarenlange 
inzet. Gelukkig heeft Gijs er al een lintje voor 
gekregen, anders had dit alsnog moeten ge-
schieden.

Door de corona pandemie is 2020 een bijzon-
der jaar geweest met weinig excursies. 

Het begon goed, de eerste excursie was op 12 
januari met Jules Klees. Een wandeling van-
af de Posbank. Het regent een beetje, maar 
we gaan toch de blauwe route lopen met 13 
personen. Onderweg zien we de gaspeldoorn 
met grote stekels en gele bloemen. Hier 
en daar staan nog paddenstoelen, zoals de 

mooie spekzwoerdzwam. Wat opvalt zijn de 
grote beuken die hier staan. Na afloop gaan 
we opwarmen en wat drinken in Paviljoen de 
Posbank.

De volgende excursie staat gepland op 16 fe-
bruari, maar deze excursie in de Amerongse 
Bovenpolder is afgelast vanwege de storm, 
het is te gevaarlijk om in het bos te wandelen.

Amfibieënwerkgroep	 Thijmen	den	Besten

Excursiewerkgroep	 Bart,	Jopie,	Jules,	Gerrit,	Eduard	&	Koos



De Domphoorn 55-1 (maart 2021)32

De laatste excursie was op 8 maart met Koos 
Maat naar Langenboom bij Mill en aanslui-
tend een bezoek aan het Nederlandse Kam-
pioenschap Maasheggen vlechten. We begin-
nen met een wandeling van 6.5 km door de 
Langenboomse bossen met in het bos grote 
plassen, ontstaan door zand en grindwin-
ning. Op de plas zwemmen grauwe ganzen 
en futen, maar ook het kleinste fuutje: de do-

daars. We horen de groene en de grote bonte 
specht. Voor het kampioenschap Maasheg-
gen vlechten rijden we naar Oeffelt naar een 
uiterwaard vlak bij de Maas. De Maasheggen 
zijn levende heggen van omgebogen takken 
van meestal meidoorn struiken die bijna door-
gehakt zijn. Deze takken worden om kleine le-
vende bomen, bijvoorbeeld eiken, gevlochten 
tot een afscheiding voor het vee. Zie foto. We 
lopen langs de heggenvlechters, waaronder 
Belgen, Engelsen en Schotten die elk op hun 
eigen wijze de heggen vlechten. We gaan 
geen koffie drinken in een tent omdat er de 
eerste gevallen van corona zijn aangetroffen 
in Nederland.

Hierna zijn alle excursies die we hadden afge-
sproken afgelast vanwege de corona. De jaar-
lijkse excursie naar Texel is een jaar uitgesteld; 
met 12 personen in de Noorderburcht en dan 
1,5 m uit elkaar, dat kon niet.

Niet veel excursies dit jaar en het is niet nodig 
uit te leggen hoe dat komt.

Zondag 5 januari gaan we naar Heidestein. 
Het is koud dus warme kleding aan. We zijn 
met 11 mensen. We zien niet veel vogels 
maar het is de moeite waard, zo zien we een 
goudhaan, boomklever, boomkruiper, kuif-
mees en een raaf. 

Zondag 19 januari Doove Gat. 
We gaan met 10 mensen op pad. Zoals altijd 
zijn er veel vogels te zien zoals watersnip, ver-

schillende eenden, ganzen alleen de baard-
mannetjes laten zich niet zien, we horen ze 
wel. 

Vrijdag 7 februari wandeling Landgoed Hou-
dringe. 
We gaan op pad met 9 personen. We gaan 
eerst naar de Bilt, Nanny heeft een tip gehad 
dat daar in een woonwijk pestvogels zitten. 
We vinden de pestvogels, helaas zitten ze in 
hoge bomen (zie de foto links). 
Daarna gaan we wandelen op landgoed Hou-
dringe nabij De Bilt. Het landgoed bestaat uit 
bos afgewisseld met open ruimtes. Vandaar 
dat we watervogels zien zoals Canadese gans, 
meerkoet en kuifeend. Maar we zien ook vo-
gels van het bos zoals: boomklever, kool- en 
pimpelmees, gaai, halsbandparkiet en de klei-
ne bonte specht (zie de foto op de volgende 
pagina); daar werden we blij van. 

Hierna zijn er helaas geen excursies meer 
voor de rest van het jaar. Ik hoop dat we er-
gens in 2021 weer eens met elkaar op excur-
sie kunnen. 

Onder de paraplu van Excursies Tussendoor 

Excursies	Tussendoor	 Jopie	de	Gans
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Net als in vorige jaren is er weer gezorgd voor 
nestgelegenheid voor diverse vogelsoorten 
door leden van de nestkastengroep (zie de 
volgende bladzijde).
Door de coronaperikelen zijn er geen excur-
sies georganiseerd.
Wel zijn er wederom diverse vogeltellingen 
uitgevoerd ten behoeve van Sovon-vogeltel-
projecten en is een nieuwe generatie ooie-
vaars geringd. Zie ook het uitgebreide artikel 
over de vogeltellingen bij Heukelum elders in 
deze Domphoorn.

Watervogeltellingen
In de maanden januari t/m april en oktober 
t/m december zijn watervogeltellingen 
gehouden langs het Merwedekanaal, in 
Polder Neder-Heicop, langs de Huibert en op 
de Linge tussen Leerdam en Kedichem. 

Slaapplaatstellingen
Bij de Nieuwe Zuiderlingedijk bij Heukelum 
bevindt zich een slaapplaats van grote zil-
verreigers en blauwe reigers en in de Koorn-
waard slapen ‘s nachts aalscholvers. Het aan-
tal vogels op deze slaapplaatsen is een aantal 
keren geteld.
Gedurende de winterperiode zijn tellingen 
gedaan van grote zilverreigers op de slaap-
plaats bij de Schaapskooi en op een slaap-
plaats langs de Linge. Ook zijn langs de Linge 
aalscholvers op hun slaapplaats geteld.

Broedkolonietellingen
Het aantal blauwe reigers in de broedkolonie 
aan de Nieuwe Zuiderlingedijk is geteld.
Tevens is de roekenkolonie in het kasteelbos 
in Heukelum geteld.

MUS-tellingen
In Heukelum is wederom een MUS-telling 
uitgevoerd. MUS staat voor Meetnet Urbane 
Soorten. Deze Sovon-vogeltelling heeft tot 
doel om aantallen en verspreiding van min of 
meer algemene ‘stadsvogels’ van stedelijke 
omgevingen, zoals dorpen en steden vast te 
leggen, als aanvulling op andere broedvogel-
tellingen. Op 12 vaste punten worden telkens 
gedurende 5 minuten alle vogels geteld die 
worden gezien of gehoord.

Punt-Transect-Telling
In december is er een Punt-Transect-Telling 
uitgevoerd vanaf de Lekdijk naar de Diefdijk 
via polder Bolgerijen. Deze telling heeft tot 
doel aantallen en verspreiding van min of 
meer algemene wintervogels vast te leggen in 
aanvulling op ander tellingen zoals de water-
vogeltelling.

Ooievaars geringd
Ook is er in 2020 weer voor gezorgd dat er, 
met inzet van de plaatselijke brandweer, di-
verse jonge ooievaars van nesten in Schoon-
rewoerd en het nest bij onze Schaapskooi ge-
ringd zijn door een deskundige ringer.

hangt de rubriek Nieuwtjes en Weetjes. 
Er zijn Nieuwtjes en Weetjes over Amfi-
bieën, Boeken, Bomen & Planten, Exo-
ten, Fotografie, Insecten, Landschap & 
Natuur, Lezingen Schaapskooi, Lezingen 
elders, Natuurjournaal, Onderwater, 
Paddenstoelen, TV, Vlinders & Libellen, 
Vogels en Zoogdieren. 

In totaal zijn er 579 Nieuwtjes en Weet-
jes verzonden. Er staan 441 mensen 
ingeschreven voor alle verschillende 
Nieuwtjes & Weetjes.  

Is Nieuwtjes en Weetjes ook iets voor u of wilt 
u op de mailinglijst voor Excursies Tussen-

door? Stuur een mailtje naar jopiedegans@
hotmail.com en geef aan voor welke rubriek 
u zich opgeeft. 

Vogelwerkgroep	 Hans	Evers	&	Rien	de	Keijzer
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Voor een uitgebreid verslag zie onze 
website onder Nieuws of in ons 
blad De Domphoorn van september 
2020.

Subwerkgroep	nestkasten	en	
nestwanden
Broedresultaten van bosuilen, kerk-
uilen, steenuilen en torenvalken in 
2020.

De bosuilenkasten zijn in het vroege 
voorjaar niet gecontroleerd vanwe-
ge Covid-19. In Overheicop zaten 3 
takkelingen in een notenboom. Aan 
de Zijderveldse en de Leerdamse 
Diefdijk zijn ook jonge bosuilen ge-
zien. In één nestkast van de bosuil 
zat een nest met hoornaars.

Bij de kerkuilen was het broedresul-
taat een heel stuk minder dan vorig 
jaar. De oorzaak hiervan is dat er veel minder 
muizen waren.  Er waren verschillende paren 
die niet tot broeden zijn gekomen of waarvan 
de legsels zijn mislukt.  Van de 13 paar kerkui-
len die wel hebben gebroed, zijn 41 jonge ker-
kuilen uitgevlogen. Daarvan zijn verschillende 
jongen geringd.

Het broedresultaat van de steenuilen was 
redelijk goed. Er waren vorig jaar onbezette 
nestkasten,  die dit jaar wel door de uilen zijn 
gevonden. Maar er waren ook nestkasten 
waar in 2019 is gebroed en in 2020 niet. Van 

de 10 paar steenuilen zijn er toch nog 33 jon-
ge steenuilen uitgevlogen.

Het broedresultaat van de torenvalken was 
goed. Er waren 7 paar torenvalken die in onze 
nestkasten gebroed hebben. Daarvan heeft 1 
paar gebroed in een bosuilennestkast. Helaas 
is bij de Schaapskooi het broedsel van de to-
renvalk door predatie verloren gegaan. Er zijn 
in totaal 28 jonge torenvalken uitgevlogen.

De ijsvogelwanden die we gemaakt hebben 
waren ook goed bezet. Het aantal jongen dat 
is uitgevlogen is onbekend.

We hebben een paar plantenexcursies gehou-
den in 2020, maximaal 9 personen met vol-
doende onderlinge afstand i.v.m. corona.

De excursies waren op:
- 26 april: De eerste plantenexcursie in de 

Everdingerwaard.
- 12 juli: Planten bij de Lek bij Achthoven.
- 19 juli: De derde plantenexcursie was op 

een zondag in de Everdinger Waarden.

Op 26 april gaan we met Thijmen en Jannie 
naar de Everdingerwaard. We gaan onze plan-
tenkennis ophalen, dat is wel nodig in het 

begin van het jaar. We kijken naar de planten 
langs het pad naar de Lek en gaan dan verder 
zoeken wat er op de kribben, langs het strand 
en in het weiland te vinden is. We hebben 
veel wilde planten gezien en met zijn drieën 
kwamen we er meestal wel uit hoe ze heten.

Op 12 juli hebben we een plantenexcursie 
met Dick Kerkhof in de Achthovense Uiter-
waard bij de Lek. We zijn nu met 9 personen; 
oppassen, voor corona 1,5 m afstand houden 
is soms lastig. De Domphoorn van september 
bevat een verslag met een lijst van 135 plan-

Plantenwerkgroep	 Bart	de	Groot	&	Dick	Kerkhof
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ten, 10 vogels, 4 vlinders en 3 mossoorten. 
Kijk in deze Domphoorn ook eens naar de 
prachtige foto’s van Kees Jan van Zwienen.

Op zondagmorgen 19 juli gingen we op excur-
sie in de Everdinger Waarden. Onder leiding 
van Dick hadden we ook hier toestemming 
om buiten de paden te gaan. We vinden res-
tanten van verschillende orchideeën, zoals 
van de bijen- en rietorchis en in bloei nog een 
late moeraswespenorchis, zie de foto. 
In De Domphoorn van september, blz. 23, 
staat een verslag met een lijst van 136 planten 
die we opgeschreven hebben.

Tijdens onze excursies hebben we dit jaar on-
danks de corona toch nog veel wilde planten 
gezien.     

Rapport	
In april 2020 verscheen een rapport van de 
Natuur- en Vogelwacht: Botanisch belangrijke 
gebieden in de gemeente Vijfheerenlanden, 
geschreven door Dick Kerkhof, lid van de plan-
tenwerkgroep. Het rapport, dat te downloa-
den is van onze website, geeft een overzicht 
van alle ooit in de gemeente Vijfheerenlan-
den aangetroffen Rode Lijstplanten en zeld-
zame planten en van de deelgebieden die 

Website	 Hans	Evers
De webpagina met webcam gericht op de ooi-
evaars bij de Schaapskooi werd in 2020 druk 
bezocht. Ruim 8000 keer! 
Er werd veel gebruik gemaakt van het nieuwe 
gastenboek. Hierin konden kijkers kwijt wat ze 
op de webcam hadden gezien en met andere 
kijkers wilden delen. Het voorzag duidelijk in 
een behoefte.

De	Domphoorn	 Dick	Kerkhof
Zoals gebruikelijk verschenen vier nummers 
van De Domphoorn. Omdat wegens de co-
ronapandemie in 2020 bijna geen dia-avon-
den konden worden gehouden, is in De Domp-
hoorn veel ruimte gegeven aan artikelen met 
goede natuurfoto’s. Dankzij het vervroegen 
van de sluitingsdatum voor kopij is het de-
cembernummer in 2020, anders dan in 2019, 
ruim voor de kerstdagen bij de leden bezorgd.

Het jaar 2020 begon goed voor de gastvrou-
wen en gastheren van het Schaapskooiteam.

We ontvingen wat groepen en organiseer-
den een vijftal drukbezochte dialezingen, ook 
verzorgden wij de koffie bij vergaderingen 
van onze werkgroepen. Tijdens de overige 
openingstijden was er aanloop van mensen 

die gingen wandelen of fietsen in onze regio. 
Ook komen mensen dan wel speciaal naar de 
Schaapskooi om wat van onze producten te 
kopen zoals een nestkastje of een paar fles-
sen sap.

Maar half maart kwam Nederland in de greep 
van corona en moest de Schaapskooi op slot, 

Beheer	Schaapskooi	 Namens	het	hele	team,	Arie	Versluis

het rijkst zijn aan deze soorten. De gebruikte 
gegevens zijn voor een deel verzameld tijdens 
excursies en inventarisaties door (leden van) 
onze plantenwerkgroep.
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eerst helemaal en later gedeeltelijk. In de zo-
mer mocht er dus wat meer en hoewel we 
geen groepen konden ontvangen, draaiden 
we toch nog wat omzet. In de periode dat we 
ons net geplukte hoogstamfruit verkochten 
steeg ook de verkoop van de sapjes daarvan.

Nu zitten we inmiddels in een tweede golf en 
weer zit alle horeca dicht, ook veel winkels 
zijn voor onbepaalde tijd gesloten. De be-
heerders hebben voor onbepaalde tijd verlof, 
soms wordt op afspraak iets opgehaald, maar 

de leveringen van hoogstamfruitsap aan de-
taillisten lopen gelukkig wel door.

De omzet is bijna gehalveerd, maar helaas 
lopen veel van de vaste kosten gewoon door. 
Het financieel resultaat zal dit jaar dan ook 
voor het eerst in ons 40-jarig bestaan negatief 
zijn.

Voor dit jaar wensen wij jullie allen een goe-
de gezondheid toe en als we onze activiteiten 
weer op kunnen starten laten wij dat weten 
via www.natuurcentrum.nl 

Jaarverslag	bestuur	 	 Annelies	van	Egmond
Bestuurssamenstelling
Het bestuur heeft ook in 2020 twaalf keer 
vergaderd. Waarvan een paar keer d.m.v. van 
video calling.
Jantje Lokken is in 2020 toegetreden in het 
bestuur. Het bestuur bestaat nu uit 5 per-
sonen. Arie Versluis neemt deel aan de be-
stuursvergaderingen als deskundige.
Door de coronaperikelen werd de Algemene 
Levenvergadering verplaatst naar 10 septem-
ber 2020. In de ALV heeft het bestuur een 
dringende oproep gedaan om bestuurders te 
vinden of aan te melden.

Vereniging
Het aantal leden van onze vereniging daalt 
licht. Het ledenaantal ligt evenals vorig jaar 
rond de 970. Er is duidelijk sprake van een 
zekere vergrijzing. Het bestuur zoekt daarom 
nog steeds naar wegen om meer 50-plussers 
of jonger bij de vereniging te betrekken.

Door het Covid-19-gebeuren is de Schaaps-
kooi in aangepaste vorm open geweest en 
vanaf december geheel gesloten. Met het stil-
vallen van de excursies, het opschorten van 
de dia-avonden en het wegvallen van belang-
rijke evenementen werd het heel stil in de 
vereniging. We missen het samen genieten 
van de natuur.

De knot- en snoeiploeg kent de grootste aan-
trekkingskracht. Met enige regelmaat meldt 
zich iemand die graag actief mee wil doen en 
lid wil worden van de NVW.

Het coronavirus heeft ook zijn intreden ge-
daan bij de knotters. Enkelen zijn besmet ge-
raakt. Sommigen namen zelf initiatief om niet 
meer deel te nemen vanwege het risico.

De jeugd bracht nog wel veel leven in en 
om de Schaapskooi. Vanaf maart konden we 
geen schoolklassen meer ontvangen. Maar 
de jeugdactiviteiten in vakanties gingen wel 
door. De belangstelling was regelmatig groot, 
andere keren meer beperkt maar daarmee 
niet minder gezellig.

Vrijwilligers
Dit jaar is er door de coronabeperkingen geen 
vrijwilligersavond geweest. Het bestuur heeft 
besloten dit jaar geen Ome-Gerrit-speld uit te 
reiken. We hebben nog steeds ruim 70 men-
sen die gedurende het jaar op vele terreinen 
actief zijn. Die zijn we erg dankbaar, want 
voor alles wat de natuur- en vogelwacht doet, 
zijn onze vrijwilligers de basis. 

Giften
Bij de nieuwjaarsreceptie werd de werkgroep 
educatie verrast met een schenking van € 500.
De leden van de knotploeg storen zich aan het 
lawaai van de oude motorkettingzagen. Om-
dat een kettingzaag bij hun werk onmisbaar 
is, hebben zij onderling geld bijeen gebracht 
om in 2019 een accukettingzaag te kopen. In 
het begin van het jaar 2020 kregen wij een 
schenking voor de aanschaf van een 2de accu-
kettingzaag.  
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Evenementen
In mei viel het bezoek aan het Lentefeest te-
gen. Reden om na te denken over de aanpak.

Op 18 juli was onze jaarlijkse Fietsdag. Dit 
keer geen stops waar leden de mooiste plek-
jes binnen Vijfheerenlanden extra aandacht 
geven. Wel hebben we bij de routebeschrij-
ving veel aandacht gegeven aan het onder-
zoek van Dick naar de bijzondere plantengroei 
in verschillende natuurgebieden. Het weer 
was goed en de bezoekers waren enthousiast, 

Dit jaar hebben we samen met het Zuid-Hol-
lands Landschap vier plukdagen georgani-
seerd, waarvan er één plaatsvond. Dit jaar 
was er te weinig fruit om alle vier de zaterda-
gen door te laten gaan. Het was in de boom-
gaard aan de Diefdijk gezellig. Mensen waren 
ook geïnteresseerd in onze activiteiten.

De Open Dag werd dit jaar alleen opengesteld 
voor verkoop van het fruit. De Open Dag zelf 
vraagt om nieuwe inspiratie. Alle verdere ge-
plande activiteiten voor die dag werden dit 
jaar afgelast vanwege het coronavirus.

Verder
Begin oktober hebben we een discussieavond 
georganiseerd over de plannen voor energie-
transitie binnen Vijfheerenlanden. De discus-
sie spitst zich toe op het gewenste evenwicht 
tussen enerzijds natuur, landschap en ander-

zijds de noodzakelijke transitie. Intussen heb-
ben de gezamenlijke adviseurs van de drie 
provincies waarin het Groene Hart ligt een 
advies uitgebracht waarin de energieopgave 
huns inziens een redelijke plek krijgt. De link 
naar dit advies: https://www.bestuurlijkplat 
formgroenehart.nl/adviezen/advies-regiona 
le-energiestrategieen-en-het-groene-hart.

In de herfst maakten wij kennis met de nieu-
we ecoloog bij de gemeente Vianen. Na enige 
maanden inwerken komen nu de ideeën en 
beleidsplannen los. Het is goed dat wij een 
ingang hebben bij de gemeente om vragen 
te stellen of signalen af te geven. Het is zelfs 
geweldig dat wij als vereniging de ruimte krij-
gen om mee te denken over nieuwe plannen. 
Eenieders expertise is daarbij welkom.

Er vond een overleg plaats met het afvalver-
werkingsbedrijf Waardlanden. Zij verzoeken 
ons voorlichting te geven over afvalscheiding. 
Jammer genoeg kunnen zij ons niet kort en 
helder uitleggen wat wel en niet in de PMD-
-container kan.

De oude tuinmachine heeft het begeven en er 
werd een nieuwe aangeschaft.

Het bestuur heeft gebruikt gemaakt van een 
verzoek om deel te nemen aan het streek-tv-
-programma van SRC Culemborg, Rivieren-
land en Vijfheerenlanden.

De verbreding van de A27 werd enige tijd 
opgeschort door de uitspraak van de rechter 
over de stikstofafspraak (PAS). De aanleg van 
de nieuwe waterleiding tussen Lexmond en 
de Lek is dit jaar, met enige vertraging, al be-
gonnen.

Landelijk is er veel gaande door de introduc-
tie van de Omgevingswet. Deze is weer uitge-
steld tot 2022, maar de voorbereidingen door 
provincies en gemeenten gaan verder. Het 
vergt oplettendheid om alle natuurgebieden 
binnen onze gemeenten goed op de kaart te 
krijgen en daarmee de bescherming die ze 
verdienen.

De samenwerking tussen Vijfheerenlanden 
en Alblasserwaard heeft geleid tot een land-
schapsplan over de 2 regio’s heen. Het gaat 
om de combinatie van het plan “MeerWaard” 
van Peter de Ruyter en “Transformatie vanuit 
Kernlanden” van bureau KAS architectuur-
-stedenbouw en Freelandschap.

Beide plannen vullen elkaar mooi aan in vi-
sie op de aanpak van bodemdaling, stikstof-
schade en de druk op de open ruimte in het 
Groene Hart. Heb je interesse dan is meer in-
formatie te vinden op:
https://peterderuyterlandschap.nl/projec 
ten/meerwaard/ en
https://online.flippingbook.com/view/5316/

Werkgroep	Ruimtelijke	Ordening	 Annelies	van	Egmond
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Door de corona zijn de gehouden lezingen be-
perkt tot vijf avonden.
 9 jan Henk Tromp Waarnemingen VHL
 23 jan Jacques v.d. Neut De Biesbosch
 6 feb Theo Janssen China
 20 feb Bob Luijks Duitsland
 5 mrt Gerrit Jan Klop Vogels Suriname

De avonden werden goed bezocht met een 
gemiddelde van 69 personen. Deze kochten 
voor € 4 gemiddeld aan loten. Door deze gun-
stige punten kon weer een positief saldo naar 
de penningmeester worden overgemaakt.

Dialezingen	 Simon	Bakker

Schooleducatie	&	Jeugdactiviteiten	 Annelies	van	Egmond	&	Chris	Kramer
Het was een bijzonder jaar. Een aantal acti-
viteiten ging gewoon door, andere werden 
geannuleerd. Elders in deze Domphoorn staat  
een uitgebreid verslag. 
Daarnaast bezochten twee leden van onze 
werkgroep een themamiddag in De Bilt van 
de provinciale IVN. Allerlei afdelingen deden 
hier hun verhaal over het jeugdwerk. Zeer de 
moeite waard om mee te maken. 

Het scholenwerk lag bijna geheel stil, slechts 
enkele groepen bezochten De Schaapskooi.
We hopen dat in de loop van 2021 de moge-
lijkheden om kinderen te natuur te laten erva-
ren weer mogen terugkomen. En niet alleen 
kinderen, maar ook ouders en grootouders 
zijn welkom! En wie van u het leuk lijkt om 
mee te gaan/doen met de Jeugdwerkgroep, 
laat het ons weten.

Landschapsbeheer	 Johan	Stevens,	coördinator
Het team dat onder leiding van Ruth van 
Bruggen de boomgaard aan de Biezenweg be-
heert, heeft een geïllustreerd eigen jaarver-
slag gemaakt. Zie pagina’s 39-40.

Door de coronapandemie gingen de Sapdag 
en de ladderkeuring niet door. Ook het knot-
ten werd in maart 2020 per direct gestopt. In 
de zomermaanden kon er wel coronaproof 
geplukt worden. We hebben in het voorjaar 
2020 wel voor 299 m3 versnipperd.

Vanaf oktober 2020 tot 15 december 2020 
hebben we slechts 197 wilgen geknot. Tijdens 
de werkzaamheden hebben we ons nauwkeu-
rig aan de coronarichtlijnen gehouden. Maar 
in december werden er nog strengere maat-
regelen afgekondigd. Hierdoor werden alle 
projecten stopgezet.

De accukettingzagen werden veel ingezet bij 
het knotten. Het hout wordt steeds dikker en 
zwaarder. Het valt het voor veel mannen niet 
mee om de zwaardere takken eraf te zagen. 
En we worden ook steeds ouder. We kunnen 
vaststellen dat het gebruik van accukettingza-

gen een welkome geluidsvermindering geeft 
tijdens ons werk en dat de accu’s voldoen in 
de praktijk.

Ook melden zich nieuwe vrijwilligers aan om 
mee te doen met de werkzaamheden. Daar 
zijn we heel blij mee. Een aantal mensen 
moest stoppen omdat ze wegens lichamelijke 
klachten de werkzaamheden niet meer kon-
den uitvoeren. Het is jammer, maar we hou-
den contact.

Voor het eerst werden er in samenwerking 
met het Zuid-Holland Landschap plukdagen 
georganiseerd. Door het slechte appeljaar 
konden niet al deze plukdagen ingevuld wor-
den. Maar het was wel een succes.

Door de herindeling werden de banden met 
de Groene Motor afgebouwd en die met 
Landschap Erfgoed Utrecht verder uitgebreid.

Terugkijkend kan gezegd worden dat we met 
z´n allen toch weer een flinke prestatie ge-
leverd hebben. Een dikke pluim voor de 24 
mannen.
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Hoogstamboomgaard	‘Stichting	het	Oudemannenhuis’	te	Hagestein	 Ruth	van	Bruggen
Al met al was 2020 een bijzonder jaar, een jaar 
waar corona een stempel op heeft gedrukt. 
Regelmatig moest er iemand vanwege qua-
rantaine of een verdachte verkoudheid afzeg-
gen. Iedereen nam zijn eigen koffie mee en 
het werd buiten opgedronken, op meters af-
stand van elkaar. Gelukkig is niemand besmet 
geraakt.
De eerste snoeidag van 2020 was 5 januari, 
midden in ons snoeiseizoen. Jan, Peter en 
Ruth hebben zich dit jaar weer verdienstelijk 
gemaakt. De grote klus, de 90 bomen in de 
Legiponthaag met jaren snoeiachterstand, die 
we eind 2019 waren begonnen, is in januari 
afgemaakt. 

Peter en Jan hebben het jonge lot, dat als re-
actie op de zware snoei was gegroeid door 
middel van zomersnoei verwijderd. Met zo-
mersnoei wordt het nog niet verhoute wa-
terlot met de hand afgetrokken. Dit bespaart 
veel knipwerk in de winter en het waterlot 
groeit ook minder terug.

Natuurlijk zijn alle bomen jonger dan 35 jaar 
weer gesnoeid. In de boomgaard zijn dat een 
of meerdere exemplaren van de Kruideniers-
peer, Zwijndrechtse Wijnpeer, Roosjesappel, 
Gieser Wildemans, Winterrietpeer Reinzoet, 
Oranje Bergamot, Beurré Hardy, Zoete Bre-
derode, Winterjan, Suikerpeer, Lemoenappel, 

Dubbele Bellefleur,  Ingrid Marie, Zoete Bloe-
mee, Notarisappel, Lombarts Calville, Stark’s 
Earliest, James Grieve, Sterappel, Dubbele 
Bellefleur, Bramley’s Seedling, Yellow Trans-
parent, Zoete Campagner, Princesse Noble, 
Dijkmans Zoet, Glorie van Holland, Tydemans 
Early, Gronsvelder Klumpke, Doyenné du 
Commice, Avezaath Capel en Gravensteiner.
Een deel van de bomen ouder dan 50 jaar – 
Zwijndrechtse Wijnpeer, Gieser Wildeman, 
Goudreinet en Ingrid Marie – heeft nu ook 
een beurt overslaan gehad. Aan het einde van 
het seizoen is het snoeihout opgeruimd.
Dit jaar hebben we nog zelf geënte Goudrei-
net en Alkmene geplant. De Gloster, Nota-
risappel en Grauwe Holaart die vorig jaar ge-
plant zijn, doen het goed.
Ook dit seizoen hebben we weer wat plan-
ten met bloemen gezaaid en geplant om de 
bijen een beetje hulp te geven. Bijvoorbeeld 
smeerwortel, kattenstaart, wilgenroosje, gele 
toorts, leverkruid, valeriaan, vingerhoeds-
kruid en zwanenbloem. Natuurlijk staan de 

Zomersnoei.

Als op een onderstam van een paar jaar oud wordt 
geënt, komt de groei er snel in.
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typische boomgaardbloempjes van het 
speenkruid er ook. Verder staan hier en 
daar stinzenplanten als sneeuwklokje en 
winterakoniet.

Natuurlijk is er ook geplukt. Dit jaar wa-
ren er opvallend weinig Goudreinetten, 
slechts 53 kg, Voor verschillende afnemers 
wel 887 kg Legipont. Peter had iemand in 
Rotterdam gevonden die van fruit cider 
maakt, hij wilde Zwijndrechtse Wijnpeer 
proberen en wij konden 350 kg leveren.
Verder nog de wat grotere opbrengsten: 
Lombarts Calville 187 kg, Zoete Bloemee 
136 kg, Notarisappel 65 kg, Dubbele Bel-
lefleur 95 kg, Dijkmanszoet 80 kg, Gieser 
Wildeman 474  kg (vnl. voor sap), Ingrid 
Marie 52 kg, Brabantse Bellefleur 37 kg, 
Brederode 42 kg, Bramley’s Seedling 51 
kg, Beurré Hardy 35 kg. De afzet van zo-
merfruit was ook dit jaar weer lastig. 

Foto links: De voedselrijke plantenresten en bagger van de sloot-
kant hebben we rond de jonge aanplant uitgestrooid. Zo kunnen 
de wormen de kleigrond wat verbeteren en verschralen we de 
slootkanten zodat de diversiteit van de begroeiing toeneemt.

Helaas sneuvelde 
er weer een oude 

reus; Jan heeft 
het hout netjes 

opgeruimd.

Twee seizoensaspecten. Links de peren in bloei. Rechts de boomgaard tijdens de wintersnoei.

Om de insecten 
te helpen hangen 

we hier en daar 
bosjes fluiten-

kruidstengels op.

Hier doen we het 
ook voor!


