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JAARVERSLAG 2021

Werkgroep Amfibieën Thijmen den Besten

We zijn dit jaar begonnen op 3 februari. Toen 
is de eerste salamander overgezet. Ik ga altijd 
al vroeg in het seizoen kijken omdat salaman-
ders al in februari gaan trekken. Het is lastig 
om die diertjes waar te nemen. Het gros gaat 
als het regenachtig is, niet te koud en meestal 
maar gedurende twee of drie avonden. Als er 
geen geschikte trektijd is onttrekt het zich aan 
onze waarneming. Ze gaan dan waarschijnlijk 
toch meer verspreid en gedurende de nacht. 
Dit jaar hebben we er heel weinig overgezet, 
namelijk 24. Of we dan moeten concluderen 
dat het slecht met de salamanders gaat weet 
ik niet. Er zullen er ook genoeg zijn die niet 
van die drukke wegen moeten oversteken. 
Feit is wel dat hun biotopen schaars worden. 
Rommelige hoekjes, onder houtblokken en 
dergelijke, daar houden ze van.

De honderden die we regelmatig hebben 
overgezet, dat is al weer enige jaren geleden.
De padden trekken meestal zo eind maart. 
Het was echter in die tijd droog,  er was geen 
geschikte avond dat ze konden trekken. Re-
genachtig en warm is daarvoor geschikt. We 

hebben er dit jaar nog geen 1000 overgezet. 
Heikikkers en kamsalamanders zijn in het ge-
heel niet waargenomen.
De samenwerking binnen de groep liep ook 
dit jaar weer uitstekend. Waar we minder 
over te spreken waren, was het plaatsen van 
de hekken in Leerdam. In Lexmond zorgt het 
waterschap al sinds jaar en dag voor de leve-
ring van de hekken. Als er trek is kunnen we 
een gedeelte van de Lekdijk tussen Vianen en 
Lexmond afzetten. Eén telefoontje en meestal 
staan ze er de volgende dag.
In Leerdam heeft de gemeente Leerdam die 
taak al 10 jaar op zich genomen. Als er trek 
is worden de hekken door gemeentemede-
werkers gezet en ook weer weggehaald. Wij 
waren daar zeer content over. Sinds we Vijf-
heerenlanden zijn is die bereidheid aan het 
afkalven. In 2020 hebben er in Leerdam nog 
hekken gestaan, in 2021 hebben we dat niet 
meer voor elkaar gekregen. Dat is betreurens-
waardig voor de padden maar ook voor de 
mensen op de dijk. Autorijders worden toch 
gewaarschuwd dat ze een verboden route rij-
den of dat ze weten dat er trek is. Dat is wel 
zo goed voor de veiligheid van de  overzetters. 
We hopen de gemeente dit jaar weer zo ver 
te krijgen dat ze hun verantwoordelijkheid 
nemen. Alle overzetters en -zetsters wederom 
hartelijk dank, ook namens de amfibieën.

De resultaten van dit jaar:
Groep Levend Dood
Salamanders 19 5
Padden 661 336
Bruine kikker 28 5

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

Ook 2021 is een bijzonder jaar geweest voor 
de excursiewerkgroep door de coronapande-
mie. Door de geldende coronaregels konden 
we geen excursies organiseren van januari 
t/m half juli.
Onze eerste excursie was pas op 25 juli, deze 
excursie liepen we langs de Linge van Leer-
dam, langs het kasteel van Heukelum, door 
Heukelum en de Koornwaardplas rond. On-
derweg zien we veel vogels en planten – zie 
De Domphoorn, september 2021.

De volgende excursie was op 22 augustus, wat 
verder weg naar de Posbank bij Rheden met 
Jules Klees, een leuke wandeling door de bos-
sen en langs de bloeiende hei.     
Op 26 september gaan we met Jules en nog 
14 personen naar de Noordwaard in de Bies-
bosch. We kijken wat er op de plassen naast 
de weg te zien is, o.a. grauwe ganzen, kuifeen-
den, wintertalingen, smienten, een oeverlo-
per en een buizerd. Onderweg stoppen we 
op een brug om vogels te kijken. Er komt een 



29De Domphoorn  56-1 (maart 202)

tegenligger aan en die rijdt zomaar de spiegel 
eraf bij Willebrord, terwijl er ruimte genoeg 
was om te passeren. Verderop zien we nog 
pijlstaarten, een slobeend en een ijsvogel.
Van vrijdag 1 tot vrijdag 8 oktober zijn we 
met een groep van 14 personen naar Texel 
geweest. We verbleven in de Noorderburcht 
in Oosterend in een groepsverblijf voor 14 
personen, met 6 tweepersoonskamers en een 
stacaravan voor 2 personen. Een uitgebreid 
verslag van deze expeditie is verschenen in 
het decembernummer van De Domphoorn 
(55-4). 
Op 10 oktober blijven we in de buurt en gaan 
vogels kijken met Eduard tussen Fort ‘t Spoel 
en Fort Everdingen langs de Lek. Een mooie 

excursie met vogels en planten en goed weer.  
We zien o.a. krakeenden, futen, putters, slo-
beenden en horen de cetti’s zanger. Aan plan-
ten zien we o.a. echt bitterkruid, reuzenbal-
semien, geel nagelkruid en late guldenroede.
De paddenstoelenexcursie naar het Lingebos, 
op 17 oktober, is veranderd in een padden-
stoelenexcursie bij landgoed Beerschoten in 
De Bilt. In het Lingebos waren weinig pad-
denstoelen te vinden. Onze gidsen waren 
Thijmen en Lida, 9 personen gingen mee. Bij 
Beerschoten vonden we direct al een heel 
veld met gekraagde aardsteren. Op een eik 
zit een biefstukzwam en op een sparrenkegel 
een muizenstaartzwam. Een mooie excursie 
met veel paddenstoelen.
Op 7 november maken we een herfstwande-
ling met Jules in Doorwerth, een mooie ex-
cursie door het bos rond het kasteel met veel 
paddenstoelen, zoals de vliegenzwam, ber-
kenzwam, botercollybia, elfenbankje en een 
heksenkring van nevelzwammen.
Voor de 2de paddenstoelenexcursie zijn we 
in het Horsterwold bij Zeewolde geweest op 
21 november. Zie het verslag elders in deze 
Domphoorn.
De laatste excursie van 2021 op 12 december 
was in de Flevopolder met Jules Klees als gids. 
Ook van dit gebueren staat een verslag elders 
in deze Domphoorn. 
In 2021 hebben we toch nog 10 excursies ge-
organiseerd met totaal ongeveer 83 perso-
nen.

Roodgerande houtzwam.

Nestkastenwerkgroep Piet Solleveld, Rien de Keijzer & Chris Kramer

De resultaten van het nestkastenwerk 2021 
stonden al voor het grootste deel in het 
septembernummer. Inmiddels hebben we 
het werk afgerond. Alle zangvogelkastjes in 
‘onze’ twee boomgaarden en in reservaat 
Over-Boeicop zijn gecontroleerd en schoon-
gemaakt.
Eén werd gebruikt door de ringmus, alle an-
dere bewoners waren koolmezen en pimpel-
mezen. Dit jaar geen zichtbare inbreekspo-
ren van marters. We hebben verschillende 

mezenkastjes vervangen voor nieuwe exem-
plaren, met de beproefde sluiting. Uiteraard 
goed bevestigd aan gezonde, niet te snel 
groeiende bomen. Elzen lijken nu het meest 
geschikt. En ook hoogstamfruitbomen. Essen 
zijn in veel gevallen ziek en gaan dood door de 
essentakziekte. Populieren groeien erg snel, 
ook in de dikte waardoor nestkastjes binnen 
een paar jaar op de grond liggen. En eiken… 
ja, die zijn populair bij eikenprocessierupsen, 
waardoor wij ze niet zo geschikt meer ach-
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ten vanwege mogelijke jeukgevaren bij onze 
werkzaamheden.
In januari dit jaar hebben we diverse nieuwe 
steenuilen- en torenvalkkasten opgehangen 
op nieuwe locaties in ons gebied of vervangen 
door marterproof exemplaren. Dit betreft dan 
de steenuilenkasten. We weten uit verschil-
lende bronnen dat de predatie door marters 
van broedvogels toeneemt in onze streek, ook 
bij uilen en torenvalken.
Een overzicht van de belangrijkste resultaten: 

Aantallen
Soort Nestkasten Broedparen Jongen
Bosuil 22 5 14
Kerkuil 33 12 46
Steenuil 34 13 41
Torenvalk 17 6 25
Zwarte stern 20*) 12 13
IJsvogel 3 **) 2***)

*) vlotjes    **) nestwanden    ***) 2 à 3 broedsels

2021 was een mager jaar voor de uilen… 
er waren gewoon weinig muizen.  Diverse 
paartjes bewoonden wel de nestkast maar 
kwamen niet tot broeden.
Bovenstaand overzicht betreft alleen de door 
ons gecontroleerde broedgevallen, daarnaast 
zijn er ongetwijfeld nog meer waar wij niet 
van op de hoogte zijn. Dus: mocht iemand 
dit lezen en een broedgeval weten, laat hij of 
zij zich melden. En heeft iemand vragen over 
uilen en dergelijke dan kunt u contact opne-
men. 
Vooruitblik: wat 2022 betreft zoeken we nog 
uitbreiding van personeel, met name mensen 
met ladderervaring. Het gaat om een aantal 
dinsdagen. In mei/juni hopen we weer op 
stap te gaan, voor de controles. Tenslotte nog 
hartelijk dank aan de Keijzerin voor de koffie 
met koekbaksels en soepkooksels. Daar doen 
we het tenslotte voor!

Een  inkijkje in een steenuilenkast. De toegang zit links op de foto, niet te zien op de foto. Wel is het gangen
stelsel zichtbaar: een steenmarter wordt erdoor verhinderd binnen te komen.
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Hierboven: een steenuilenkast wordt opgehangen 
in oude perenboom aan de Wiel van Bassa.

Foto’s rechts: Rien en Piet plaatsen langs de Hui
bert een torenvalkenkast. 

Foto’s rechts en onder: het opknappen van een 
ijsvogelwand. Rechts de werkvoorbereiding, hier

onder het knip en spitwerk, rechtsonder het resul
taat: het bedje voor de ijsvogels is weer gespreid.
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Werkgroep Landschapsbeheer Johan Stevens

Ondanks de coronaperikelen heeft de werk-
groep Landschapsbeheer weer het nodige 
werk verzet. Er kwam een aantal nieuwe 
mensen (jongere) bij. Enkele mannen hebben 
kwetsuren opgelopen zoals schouderblessu-
res en rugklachten en waren dus niet volle-
dig inzetbaar. Inmiddels is de groep dusdanig 
uitgebreid dat we ons kunnen splitsen in een 
knot- en een snoeiploeg.
Het snoeien werd in april 2021 opgepakt. We 
begonnen met een kleine groep die geleide-
lijk coronaproof werd uitgebreid. 
In de zomermaanden hebben we coronaproof 
geplukt. 
Door de coronapandemie ging de Sapdag niet 
door, maar de ladderkeuring kon wel plaats-
vinden.
Medio oktober werd er een aanvang gemaakt 
met het knotten. Dit moest per 22 december 
weer gestopt worden vanwege de strenge co-
ronamaatregelen. Inmiddels hebben we wel 
305 bomen geknot en een boomgaard werd 

gesnoeid. Tijdens de werkzaamheden werd er 
nauwkeurig aan de coronarichtlijnen voldaan.
De accukettingzagen werden veel ingezet bij 
het knotten. Het hout wordt steeds dikker en 
zwaarder. Het valt voor veel mannen niet mee 
om de zwaardere takken af te zagen. De ge-
middelde leeftijd van de deelnemers neemt 
toe. We kunnen vaststellen dat het gebruik 
van accukettingzagen een welkome geluids-
vermindering geeft tijdens ons werk en dat de 
accu’s voldoen in de praktijk.
In samenwerking met het Zuid-Holland Land-
schap zijn vier plukdagen georganiseerd. Door 
het slechte appeljaar konden toch niet alle 
dagen ingevuld worden met het ZHL. Dat was 
dus geen groot succes het afgelopen jaar.
Voor de nieuwe vrijwilligers werden nieuwe 
werkpakken aangekocht. 
Terugkijkend kan gezegd worden dat we met 
z´n allen toch weer een flinke prestatie gele-
verd hebben. Een dikke pluim voor de man-
nen.

Impressie van een snipperochtend. Foto’s: Henk Looij.
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Plukken van fruit in 
samenwerking met 

het ZuidHollands 
Landschap aan de 

Diefdijk. Foto: Arina 
Bogerd.

Pauze tijdens het 
plukken. Foto: Johan 
Stevens.

Schoonmaken van 
de ladders. Foto: 

Johan Stevens.

Keuren van de 
ladders. Foto: Johan 
Stevens.
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Hoogstamboomgaard “Stichting het Oudemannenhuis” te Hagestein Ruth van Bruggen

Ook in 2021 is er weer van alles in en rond 
onze boomgaard aan de Biezenweg in Hage-
stein gebeurd.
Natuurlijk moesten we weer met Covid-19 
rekening houden maar door de nodige maat-
regelen in acht te nemen hebben we weinig 
last gehad.
Het begin van het jaar is halverwege het 
snoeiseizoen, we hebben ons vaste snoei-
rondje langs de bomen van 30 jaar en jon-
ger gedaan. Verder hebben van de oudere 
bomen, de Zwijndrechtse Wijnperen en de 
Gieser Wildemannen, een aantal halfstam 
Goudreinetten en de grote Goudreinettenbo-
men extra aandacht gekregen.

Een keer moesten we door een pak sneeuw 
verstek laten gaan. Ook hebben we de snoei 
van een grote Goudreinet naar het najaar uit-
gesteld omdat de uilenkast al bewoond was.

Zoals elk jaar heeft Jan met zijn tractor het 
snoeihout op de verzamelhoop gestapeld. 
Om de biodiversiteit te vergroten hebben we 
dit jaar hier en daar wat vingerhoedskruid en 
zwanenbloem gepoot.
Omdat er in de loop van de jaren voedings-
stoffen in de bodem verloren gaan, is het 

nodig af en toe wat mest bij de bomen te 
strooien. We konden stalmest van de biolo-
gische boerderij de Groene Geer in Nieuw-
land krijgen. Peter Heikoop van de Groene 
Geer is heel behulpzaam geweest door met 
zijn kraantje de mest in de kar te scheppen. 
Na een dagje stevig werken hebben we zo’n 
4000 kg mest bij de bomen kunnen brengen. 
En aan het eind van de dag is de kar schoon-
gemaakt bij de Schaapskooi ingeleverd.

In de zomer heeft Jan het gras weer een paar 
keer met de tractor gemaaid, waarbij voor-
zichtig werd omgesprongen met kruidenrijke 
stukjes en broedende vogels. De slootkanten 
werden met de hand gemaaid.
De ladders zijn weer met lijnolie ingesmeerd 
en Jan heeft er weer een paar gerepareerd.
Er was in 2021 weinig zomerfruit te plukken. 
Er waren bijna geen Oomskinderperen en Jut-
teperen en de vogels hadden de Suikerperen 
en de Yellow-appels al vroeg gevonden. In de 
omgeving zijn bijna alle bomen met zomer-
fruit verdwenen, dus alle vogels concentreren 
zich op de overgebleven bomen.
Later in het jaar is er aardig wat geplukt, 58 kg 
Zoete Bloemee, 678 kg Legipont peren, 124 
kg Dijkmans Zoet, 94 kg Dubbele Bellefleur, 

In februari lag er een pak sneeuw. Een Goudreinet wordt aangepakt met lang materieel.
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355 kg Goudreinetten (viel een beetje tegen), 
517 kg Zwijndrechtse Wijnpeer, 225 kg Gieser 
Wildeman.
Gelukkig hadden we dit jaar extra hulp. Er 
hadden zich vrijwilligers bij het bestuur aan-
gemeld en die hebben dapper meegeplukt. 
Ook de echtgenotes van Jan Jansen en Peter 
Verschoor hebben goed geholpen.
Een paar jaar geleden hadden we niet echt 
een bestemming voor onze Legipontperen en 
de Zwijndrechtse Wijnperen, maar sinds een 
paar jaar komt er steeds meer belangstelling 
van cidermakers.

In november kwam ons ter ore dat de ge-
meente Vijfheerenlanden de uitbreidings-
plannen voor bedrijventerrein Gaasperwaard 
3 nieuw leven in had geblazen. Een belangrijk 
deel van onze boomgaard zou hieraan ten of-
fer vallen.
Voordat er over de eerste stappen van het 
plan in de gemeenteraad gestemd zou wor-
den hebben we aan B&W en de leden van 
de gemeenteraad een pleidooi, voorzien van 
foto’s, voor behoud van onze monumentale 
boomgaard gestuurd. Een delegatie van VHL 
Lokaal, die was komen kijken, was onder de 
indruk van de boomgaard.

Bij biologische boerderij de Groene Geer kregen we hulp bij het laden van de stalmest. Rechts het uitrijden en 
met de vork verspreiden van de mest in de boomgaard.

Dit jaar hadden we 
veel extra hulp bij het 
plukken.
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Peter Verschoor heeft in de commissie inge-
sproken om te vragen met de boomgaard re-
kening te houden en mede uit naam van veel 
andere bewoners van de Biezenweg gevraagd 
om voorzichtig om te gaan met de landschap-
pelijke en cultuurhistorische waarden van 
het gebied. Bij de gemeenteraadsvergadering 
bleek dat de boodschap goed was overgeko-
men. Nu is het afwachten hoe de meer defini-
tieve plannen er uit gaan zien.

Ondertussen was het nieuwe snoeiseizoen 
weer begonnen.
We hebben weer nieuwe bomen aangeplant, 
een Muskuspeer en een Goudreinet, allebei 
entwerk van Jan.
Verder zijn er zieke en slechte en bomen ge-
rooid. De Legiponthaag is weer bijgewerkt en 
we denken wat gaten te gaan opvullen met 
Brederodeperen.

Rechts: het is nog even oefenen met de ladder.
Onder: nieuwe Muskuspeer (links) en nieuwe 

Goudreinet (rechts).
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Plantenwerkgroep Bart de Groot en Dick Kerkhof

Na een lange periode van ongeveer een jaar 
met corona konden we eindelijk weer op 
plantenexcursie. Toch was het aantal planten-
excursies in 2021 nog heel beperkt. 
Op 27 juni hebben we de Everdinger Waar-
den bezocht, het reservaat van Utrechts 
Landschap, en daar o.a. een Tansley-opname 
gemaakt van een perceel. Zie voor een uitge-
breid verslag De Domphoorn van september.
Op 25 juli gingen we op excursie rond de 
Koornwaardplas te Heukelum, waarbij we 

niet alleen naar vogels, maar ook naar plan-
ten gekeken hebben. Ook hiervan staat een 
verslag in het septembernummer van De 
Domphoorn.
Verder hebben Jules Klees en Dick Kerkhof in 
2021 de griend van Stef Hekman (lid van onze 
vereniging en particulier natuurbeheerder) in 
Polder Neder-Boeicop geïnventariseerd. Ze 
vonden 1 licheen, 10 mossen en 91 vaatplan-
ten, waaronder de Rode Lijstsoort dauwnetel 
en veel brede wespenorchis.

Werkgroep Beheer Schaapskooi Arie Versluis

Net als in het jaar ervoor hebben we ook in 
2021 nog steeds met corona te maken. De 
eerste paar maanden hadden onze gastvrou-
wen en heren door de lockdown dan ook 
niets te doen. Later mochten we onder voor-
waarden weer open, maar door restricties 
zoals de afstandsregel konden we eigenlijk 
niets organiseren voor wat grotere groepen. 
Ook omdat de regels met regelmaat werden 
herzien is al in een vroeg stadium besloten 
om bepaalde jaarlijkse activiteiten zoals een 
wandel- of fietsdag maar ook een Open Dag 
niet te organiseren. Organisaties welke voor 
corona met regelmaat gebruik maakten van 
De Schaapskooi, konden uiteraard ook niet bij 
ons terecht. Slechts een enkele keer ontvin-
gen we groepjes mensen van zeer beperkte 
omvang. In de periode dat er weer wat meer 
mocht, vielen de bezoekersaantallen wat te-
gen, mensen bleken toch terughoudend. Wel 
kwamen mensen soms speciaal naar ons toe 
voor aankoop van onze hoogstamsappen e.d.
Begin oktober organiseerden wij na ander-
half jaar weer een eerste presentatieavond, 
belangstellenden moesten zich vooraf aan-
melden want wij konden slechts een beperkt 
aantal bezoekers toelaten.
Sommige sprekers waren twee jaar eerder al 
besproken en konden dus nu eindelijk hun fo-
to’s laten zien en hun verhaal vertellen. He-
laas moesten we na drie van dergelijke pre-
sentaties door weer een nieuwe lockdown 
de deur op slot doen. Ook deze keer bleven 

we alleen op zaterdag enkele uren open voor 
onze winkelverkoop.
Voor het tweede jaar op rij bleef de omzet ver 
achter bij voorgaande jaren, helaas loopt een 
gedeelte van de vaste lasten gewoon door en 
is er geen ruimte voor reserveringen. Verve-
lend juist nu we voor flinke kosten komen te 
staan. Er is immers gebleken dat juist nu een 
deugdelijk ventilatiesysteem onontbeerlijk 
is en zelfs verplicht gaat worden Ook wordt 
overwogen om de verwarmingsinstallatie te 
vernieuwen, de oude ketels zijn van bouwjaar 
1998 en gebruiken relatief veel gas. 
Een en ander wil het bestuur realiseren voor 
komende herfst, we zijn voorzichtig optimis-
tisch dat dit gaat lukken, de installatiebranche 
heeft het razend druk. Het duurt lang voor er 
voorstellen en prijsopgaven binnenkomen. Er 
zijn bedrijven welke voorlopig zelfs geen of-
ferte willen doen.
Voor het komende jaar hopen we dat coro-
na afneemt en de samenleving weer op gang 
komt.
Dat we ook in of bij De Schaapskooi weer al-
lerlei leuke dingen kunnen organiseren. Houd 
hiervoor ook zeker onze website in de gaten. 
Hierop zullen alle activiteiten van organise-
rende werkgroepen worden getoond. Ook de 
regelmatig veranderende openingstijden ziet 
u op www.natuurcentrum.nl 
Ons team heet u voor het komende jaar har-
telijk welkom.
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Werkgroep Vogelinventarisaties Bart de Groot

Met zes leden van de vogelwerkgroep doen 
we al jaren de volgende vogeltellingen in Heu-
kelum voor SOVON.
1. Watervogeltelling op de Linge tussen Leer-

dam en Kedichem.
2. Slaapplaatstelling van zilverreigers, blauwe 

reigers en aalscholvers.
3. Roekenkolonietelling bij het Kasteel van 

Heukelum.
4. MUS-telling (Meetnet Urbane Soorten).

1. Watervogeltelling op de Linge
We tellen 1 x per maand van september tot 
april voor het Sovon de watervogels op de Lin-
ge tussen Leerdam en Kedichem van 9:00 tot 
12:30, met Dirk, Hannes en Henk in de zalm-
schouw op de Linge.
In verband met corona tellen Teus en Bart de 
Koornwaard bij Heukelum tegelijk maar apart.
We tellen tussen de 300 en 1300 watervogels 
per keer.

2. Slaapplaatstellingen
Bij de Nieuwe Zuiderlingedijk bij Heukelum 
bevindt zich een slaapplaats van grote zil-

verreigers en in de Koornwaard slapen ‘s 
nachts de aalscholvers. Een paar keer per 
jaar tellen we op deze 2 plaatsen de grote zil-
verreigers , de blauwe reigers en de aalschol-
vers als het donker wordt.
We tellen per keer tussen de 30 en 75 zil-
verreigers, 4 en 10 blauwe reigers en 100 tot 
132 aalscholvers.

3. Roekenkolonie in het kasteelbos en het 
centrum van Heukelum.
Dirk en Teus telden in de lente het aantal roe-
ken, die in de hoge bomen van het kasteelbos 
van Heukelum hebben gebroed, het waren er 
ongeveer 85, en nog 10 in het centrum.

4. De MUS-telling bij Heukelum
Voor de MUS-telling geeft SOVON 12 plaatsen 
op in Heukelum en 3 data waarop we vogels 
tellen.
Op elk van de 12 punten tellen we 5 minuten 
alle vogels die we zien of horen. Dit doen we 
3 keer, 2 keer vroeg, een half uur voor zons-
opgang en 1 keer laat, ‘s avonds voor zonson-
dergang. 

Jeugdwerkgroep Chris Kramer

De activiteiten voor de jeugd werden in het 
afgelopen jaar voor een deel beperkt door de 
maatregelen tegen corona. In De Domphoorn 
werden al eerder stukjes hierover geplaatst. 
Hieronder nog een kort overzicht.

Winter:
De traditionele kerstvakantieactiviteiten wer-
den geannuleerd. Ook het uilenballen pluizen 
in de voorjaarsvakantie ging niet door. 

Lente:
De vier geplande vogelexcursies voor de jeugd 
in maart-april werden dit jaar wel gehouden. 
In totaal kwamen er 35 deelnemers, de reac-
ties waren positief. In de meivakantie kwam 
een groep kinderen met SamenDoen naar de 
Schaapskooi, ook dit was een succes te noe-
men.

Zomer:
Op 12 juni was het de Nationale Slootjesdag, 
ook landelijk gingen de activiteiten door. Er 
kwamen ruim 40 kinderen met (groot)ouders 
slootbeestjes vangen. Het was een mooie 
dag, met opvallend veel kreeften en achteraf 
bezien eigenlijk een beperkte variatie in vang-
sten... biodiversiteit in de verdrukking? Mooi 
dat de hooilanden gemaaid waren, zodat we 
niet gehinderd werden door hoge vegetatie 
met mogelijk tekenlegers. Helaas was de am-
fibieënpoel zover met riet overwoekerd, dat 
het haast onmogelijk werd vanaf de loopbrug 
een schepnetje in het water te krijgen.
Twee scholen deden een verzoek om een al-
ternatief schoolreisje te organiseren. Basis-
school De Vlindertuin in Ameide vroeg ons 
een activiteit te verzorgen voor 88 kinderen 
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op camping De Koekoek aan de Lek. We draai-
den mee in een circuit met andere activitei-
ten. School Eben-Haëzer in Leerbroek kwam 
met 3 groepen naar de Schaapskooi voor vo-
gels, insecten en knutselen van een libel. Ook 
goed geslaagd, al was het wel hard werken 
voor ons groepje!
De Gezinswandelingen achter de Schaapskooi 
gingen door in de zomer. Vier keer wandelden 
we rond in het bos en letten we op alles wat 
er te zien was. Voor herhaling vatbaar. En van 
het één kwam het ander… er werden bijvoor-
beeld enkele kinderfeestjes afgesproken!
Tenslotte werd in de zomervakantie een dag 
voor SamenDoen gehouden, met 26 kinde-
ren. 

Herfst:
Op zaterdag 25 september deden we mee 
met de Nationale Bodemdierendagen! Ook 
een landelijk initiatief, o.a. van het IVN. Er 
werd veel tijd gestoken in de voorbereiding. 
De huis-aan-huisbladen, de website etc. zorg-
den voor bekendheid, maar de opkomst was 
gering. Jammer, de kinderen die er waren met 
hun ouders hebben wel genoten.
De vier excursies “Vogels kijken in de herfst” 
trokken geen kinderen en we zorgden zelf 

voor gerichte uitnodigingen: Gaan jullie za-
terdag mee vogelen, we halen jullie op met 
de auto...? En dat is toch eigenlijk niet de be-
doeling.
De twee activiteiten in de herfstvakantie over 
o.a. paddenstoelen trokken eveneens nauwe-
lijks kinderen.

Winter:
Helaas, ook de drie winteractiviteiten in de 
kerstvakantie mochten niet doorgaan.

Tenslotte:
Iedereen die een bijdrage leverde om de acti-
viteiten te begeleiden bedankt!
Al met al een wisselend jaar. We bezinnen ons 
op een andere aanpak. Meer gericht op ver-
zoeken om een natuuractiviteit te verzorgen.
Op ons activiteitenoverzicht op de website 
www.natuurcentrum.nl kunt u lezen over alle 
mogelijke activiteiten die we kunnen leveren 
voor allerlei groepen. En wellicht bieden we 
komend jaar ook nog een aantal door ons ge-
plande activiteiten aan.
En…. indien iemand een kinderfeestje, een 
vogelexcursie voor de jeugd, een schooluiltje 
wil plannen, zie de website of vraag via info@
natuurcentrum.nl  naar de mogelijkheden. 

Werkgroep Collecties Cees Gielis

In de afgelopen periode zijn er weliswaar 
weinig activiteiten geweest in de Schaaps-
kooi, maar ik ben toch blij dat er enkele aan-
vullingen op de collecties te melden zijn. Het 
betreft enkele zangvogels en een egel. Bij de 
preparateur liggen nu nog een knobbelzwaan, 
wat een groot probleemgeval is om die goed 
op te zetten naar de wensen van de vereni-
ging, en een zeekoet in winterkleed. Deze 
laatste vogel toont het contrast met de zee-
koet in broedkleed welke we reeds in de col-
lectie hebben. Naast de dieren zijn er enkele 
aanvullingen voor de bibliotheek binnengeko-
men, Het gaat hier om determinatiewerken 
om groepen insecten te determineren. Deze 
werken worden door het EIS in Naturalis ge-
produceerd, en door een lid ter hand gesteld.

Domphoorn en website Dick Kerkhof

In 2021 verschenen zoals gewoonlijk vier 
nummers. Net als in 2020 zijn in De Domp
hoorn in 2021 veel natuurfoto’s geplaatst, als 
bescheiden compensatie voor het annuleren 
van de meeste presentatieavonden wegens 
de coronapandemie. 
Henri Groeneveld maakte een mooie serie 
over de griendcultuur in de Vijfheerenlanden.
De bezorging van het decembernummer liet 
weer veel te wensen over. Hoewel de pdf’s 
al eind november naar de drukker waren 
gestuurd en het blad ruim voor Kerstmis aan 
PostNL is meegegeven, arriveerde het bij veel 
leden pas vlak voor Oudejaarsdag.
Hans Evers is in 2021 gestopt als webmaster, 
Dick Kerkhof is zijn opvolger.
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Werkgroep Milieu en Ruimtelijke Ordening Dick Kerkhof

Deze werkgroep heeft geen vast vergader-
schema; we werken tegenwoordig op ad 
hoc-basis: zodra er ruimtelijke ontwikkelingen 
zijn waarop we moeten reageren, mobiliseren 
we een groepje gemotiveerde leden die bij de 
ontwikkeling betrokken zijn en/of er veel van 
afweten.
In 2021 hebben we plannen van het water-
schap voor versterking van de Lekdijk be-
oordeeld. In overleg met het Zuid-Hollands 
Landschap zijn ook plannen voor versterking 
van boezemkades – o.a. bij de Zouweboezem 
– bekeken. 

De energietransitie is ook een belangrijke 
ontwikkeling. Die hebben we gevolgd en be-
commentarieerd in overleg met Stichting Het 
Groene Hart, het Zuid-Hollands Landschap  en 
de werkgroep Ruimte van Gebiedsplatform 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 
Met de gemeente Vijfheerenlanden was er 
overleg over ecologie, vergroting van de bio-
diversiteit en groenbeheer. 
Ten slotte hebben we gereageerd op de plan-
nen voor Gaasperwaard 3, een beoogd be-
drijventerrein ten zuiden van de Biezenweg 
bij Hagestein.

Verslag van het bestuur Dick Kerkhof

Bestuurssamenstelling en Algemene Leden-
vergadering
De Algemene Ledenvergadering moest we-
gens de coronapandemie uitgesteld worden 
en is gehouden op 9 september. Annelies van 
Egmond werd herkozen als bestuurslid.
Het bestuur bestond begin 2021 uit vijf leden, 
die regulier maandelijks vergaderden. In de 
herfst waren er enkele extra vergaderingen 
waaraan bestuursleden en oud-bestuursle-
den deelnamen. In de loop van het jaar ont-
stonden binnen het bestuur namelijk ernstige 
verschillen van inzicht over de manier waarop 
het bestuur zou moeten functioneren. Een in-
formele commissie, bestaande uit René Pon-
sen en Jan Vink, heeft een bemiddelingspo-
ging gedaan, maar dit bracht de partijen niet 
tot elkaar. Dit geconstateerd hebbende, nam 
voorzitter Annelies van Egmond in december 
het besluit uit het bestuur te treden. 
De overgebleven bestuursleden lieten zich 
vanaf begin december ondersteunen door 
enkele oud-bestuursleden, die zullen optre-
den als adviseurs totdat het bestuur weer op 
sterkte is. 

Vereniging
Het aantal leden daalde licht, van 925 op 1 
januari naar 912 op 31 december. In 2021 
hebben zich 30 nieuwe leden aangemeld, 

maar het aantal opzegging was iets groter. We 
hadden het overlijden te betreuren van (oud-)
werkgroepleden Leo Jansen, Wil Drijvers en 
Marritje de Leeuw en ereleden Sonja van Ba-
ren en Dirk Drijvers.  

Gevolgen coronapandemie
Als gevolg van de coronapandemie konden in 
het voorjaar geen publieks- en jeugdactivitei-
ten gehouden worden. Ook excursies en het 
werk van werkgroep Landschapsbeheer gin-
gen deels niet door; een deel van het werk is 
door inhuurkrachten uitgevoerd.
In de zomer van 2021 kon gelukkig wel veel 
doorgaan. De Slootjesdag op 12 juni was zeer 
succesvol, evenals de Vijfheerenlandenfiets-
tocht die op 17 juli – met de nodige voor-
zorgsmaatregelen – werd gehouden. Ook wa-
ren er weer excursies.
Een Open Dag organiseren zat er echter niet 
in, en ook de traditionele vrijwilligersbijeen-
komst ging niet door. 
In oktober konden we wel weer beginnen 
met tweewekelijkse presentatieavonden, ge-
organiseerd door Teus van Ravesteijn en Eric 
Gibcus. Jammer genoeg moesten we er half 
november weer mee stoppen. De winterwan-
deling met erwtensoep na aankomst kon ook 
niet doorgaan.


