
              Jaarverslag Vrienden van Fort bij Rijnauwen 2021 
   

Stichting Vrienden van Fort bij Rijnauwen                                                                                                       Pagina 1 van 1 

 

 

Jaarverslag 2021 

Stichting Vrienden van Fort bij Rijnauwen 

23-1-2022 

 

 

Bestuursvergaderingen 

Vanwege corona is het bestuur met name online 8 keer bijeen geweest. Een enkele keer sloten ook 

medewerkers van Staatsbosbeheer aan bij dit overleg.  

 

Wijziging bestemmingsplan 

Er is overleg geweest met de gemeente Bunnik nav voorgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan 

waar ook Fort bij Rijnauwen onder valt. De wijzigingen zijn opgesteld door de gemeente als 

antwoord op de plannen van Staatsbosbeheer  om mogelijk te maken Flankbatterij IV te verhuren 

voor workshops en vergaderingen, alsmede Wachtgebouw om te zetten naar een ontvangstruimte 

voor nieuwe expedities (rondleidingen) op het fort. Het plan bevat ook een uitbreiding van het 

aantal parkeerplaatsen. De aanwijzingen van de Vrienden op de plannen worden op dit moment 

door de gemeente Bunnik meegenomen in de definitieve vergunning  

 

Vogelcursus 

In 2020 is gestart met een vogelcursus op het Fort. In 2021 kon hier geen vervolg aan gegeven 

worden vanwege de corona-restricties. De cursus is in een online vorm wel doorgegaan.  

Er was opnieuw  veel belangstelling waardoor er een wachtlijst is ontstaan. In het voorjaar van 2022 

wordt een nieuwe poging ondernomen, waarbij het aantal cursusgroepen wordt uitgebreid. 

 

IJsvogelwand 

De ijsvogelwand en kijkhut zijn afgerond. De opening die eerder in 2020 zou plaatsvinden en 

uitgesteld was naar het voorjaar van 2021 ging door corona wederom niet door. De opening wordt 

nu gepland in 20222. 

 

Ringslangenbroedhoop 

Bedoeling was om de ringslangbroedhopen weer opnieuw op te bouwen in het voorjaar van 2021. 

Door corona kon dit helaas niet doorgaan. Er is voor 2022 een nieuwe datum geprikt. 

 

Scholenproject 

Er is in 2020 een startbijeenkomst geweest voor de vrijwilligers voor het scholenproject. Doel is om 

alle schoolkinderen in de gemeente Bunnik kennis te laten maken met het Fort. Door corona ging 

het programma niet door. In 2022 zal het alsnog worden georganiseerd.  


