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Landelijke actiedag “Hart voor de Natuur”, 2 januari 2011. Foto: Dirk Prins 
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 Internet en elektronische Nieuwsbrief 

 

De WMR heeft een mooie internetsite: www.stichtingwmr.nl 

Hierop worden actuele artikelen, plannen, foto’s en ook de Nieuwsbrieven gepubliceerd. 

Indien u in het bezit bent van een e-mailadres dan kunt u de Nieuwsbrief per e-mail 

ontvangen. Dat scheelt papier, drukinkt en bezorgkosten. Een elektronische Nieuwsbrief 

spaart natuur en milieu! 

Kies voor de Nieuwsbrief per e-mail! U kunt zich opgeven via onderstaand e-mailadres: 

aliedeboer-waanders@hetnet.nl 

 

 

EEN EXTRA NIEUWSBRIEF: WAAROM? 

 

Er ligt een extra Nieuwsbrief voor u. 

Waarom verschijnt er een extra Nieuws-

brief zo kort na de Najaar Nieuwsbrief die 

in oktober 2010 uitkwam? 

 

Afbraak natuurbeleid  

De belangrijkste reden voor het uitgeven 

van een extra Nieuwsbrief is om 

aandacht te vragen voor de dreigende 

afbraak van het natuurbeleid in 

Nederland. Niet alleen bezuinigt het 

nieuwe kabinet maar liefst 40% op het 

natuurbeleid, ook worden tal van 

maatregelen genomen die tot doel lijken 

te hebben om alles wat de afgelopen 

tientallen jaren is opgebouwd aan natuur 

weer af te breken. Verderop in deze 

Nieuwsbrief wordt ingegaan op de 

drastische beleidswijzigingen in het 

natuurbeleid van de overheid.  

 

De veranderde opstelling van de over-

heid zal noodgedwongen ook grote 

gevolgen hebben voor de werkwijze van 

de WMR wat betreft het natuurbeleid. 

Waren we de afgelopen jaren vooral als 

overlegpartner in dialoog met de 

verschillende overheden, de komende 

tijd zal het accent verschuiven naar het 

voeren van acties om het dreigende 

verlies aan biodiversiteit onder de 

aandacht te brengen. Dat betekent dat 

we ons weer meer als actiegroep zullen 

moeten opstellen, net zoals in de 

begintijd van de WMR. Een eerste begin 

hebben we al gemaakt. Op 2 januari jl. 

namen we deel aan een landelijke 

actiedag onder de noemer ‘Hart voor 

Natuur’ waarover elders in deze Nieuws-

brief wordt bericht. En op 19 februari 

doen we mee aan de volgende 

landelijke actiedag. Verderop in de 

Nieuwsbrief is meer informatie te vinden 

over de actie ‘Hart voor Natuur’.  

 

Vertrek uit werkgroep Achterberg 

Een van de ingrijpende veranderingen 

die indirect het gevolg is van het nieuwe 

natuurbeleid is dat we besloten hebben 

ons terug te trekken uit de Werkgroep 

Achterberg.  

Directe aanleiding was het feit dat de 

meeste leden van die werkgroep (in-

clusief de gemeenten Rhenen en 

Veenendaal en de locale afdeling van 

de Land- en Tuinbouw Organisatie 

Nederland (LTO) zich hadden uitge-

sproken voor het omzetten van de 

Natura 2000 en EHS gebieden in het 

Binnenveld naar landbouwgebied met 

wat 'struinnatuur'. Het is spijtig dat we 

deze beslissing hebben moeten nemen, 

want we hebben de afgelopen jaren in 

de Werkgroep Achterberg met ver-

tegenwoordigers van de diverse andere 

belangen heel goed kunnen samen-

werken. Onze inzichten over de inrichting 

van het centrale deel van het Binnenveld 

lopen echter zo ver uiteen dat zinvolle 

samenwerking op dit punt niet mogelijk 

lijkt.  

 

De WMR viert dit jaar haar 8e lustrum! 

Maar er is ook positief nieuws in deze voor 

de natuur moeilijke tijden. De WMR 

bestaat dit jaar 40 jaar. Dit 8e lustrum 

willen we niet onopgemerkt voorbij laten 

gaan. Dit doen we o.a. door het 

organiseren van drie speciale bijeen-

komsten waarin we aandacht besteden, 

hoe kan het anders, aan actuele ontwik-

kelingen op het gebied van natuur en 

milieu op landelijk niveau die van 
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rechtstreekse invloed zijn op onze eigen 

omgeving en leefklimaat.  

 

Het overkoepelende thema voor deze 

bijeenkomsten is: “De natuur is de basis 

voor een gezonde samenleving”. 

 

De eerste lustrumbijeenkomst wordt geor-

ganiseerd op donderdag 10 februari a.s. 

Centraal staat deze bijeenkomst de voor-

genomen afbraak van de Ecologische 

Hoofdstructuur en de gevolgen daarvan 

voor de biodiversiteit in Nederland in het 

algemeen, en voor de omgeving van het 

Binnenveld in het bijzonder.  

Verderop in deze Nieuwsbrief geven we 

u meer informatie over de recente ont-

wikkelingen aangaande de natuur in het 

Binnenveld, de landelijke actie ‘Hart voor 

natuur’, en de drie bijeenkomsten geor-

ganiseerd in het kader van het 8e lustrum 

van de WMR.  

 

We hopen dat we met deze Nieuwsbrief 

op de hoogte hebben gebracht van de 

huidige stand van zaken. Hopelijk zien we 

u op de drie geplande bijeenkomsten, te 

beginnen op 10 februari a.s.!  

 

 

Jules Scholten en Han Runhaar 

 

 

 

 

WMR TREKT ZICH TERUG UIT WERKGROEP 

ACHTERBERG 
 

Zoals u onlangs heeft kunnen lezen in de 

Rhenense Betuwse Courant van 29 

december jl. heeft de WMR besloten zich 

terug te trekken uit de Werkgroep 

Achterberg. Samen met de LTO, de 

Ondernemersvereniging Achterberg, de 

Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en 

de gemeente Rhenen heeft de WMR in 

de Werkgroep Achterberg de afgelopen 

jaren gewerkt aan plannen om de 

leefbaarheid van het platteland te 

vergroten en te komen tot een verweving 

van landbouw en natuur. Het is niet 

alleen bij plannen gebleven. In de 

afgelopen periode is een multifunc-

tioneel centrum gebouwd in Achterberg, 

zijn fiets- en wandelpaden aangelegd en 

zijn afspraken gemaakt over de aanleg 

van twee ecologische verbindingszones.  

 

Als WMR zijn we tevreden dat we op 

deze manier een bijdrage hebben 

kunnen leveren aan de verbetering van 

de leefbaarheid van het platteland, niet 

alleen voor mensen maar ook voor 

planten en dieren. Dat we desondanks 

besloten hebben ons uit de Werkgroep 

Achterberg terug te trekken heeft een  

tweetal redenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Het fietspad langs de Grift en de kanoroute in 

de Grift zijn tot stand gekomen dank zij de 

Werkgroep Achterberg, foto Han Runhaar. 

 

De eerste is verandering van de status 

van de werkgroep. De werkgroep 

ontwikkelde oorspronkelijk zelfstandig 

plannen en legde deze ter goedkeuring 

en financiering voor aan de overheid. In 

de loop van de tijd is de werkgroep 

echter steeds meer teruggebracht tot 

een adviesorgaan dat commentaar mag 

leveren op de door provincie en 

gemeenten ontworpen plannen. De 

directe aanleiding om ons terug te 

trekken, vormden echter de plannen 

voor de afbraak van de natuur in het 

Binnenveld. Die zijn een gevolg zijn van 

het nieuwe kabinetsbeleid waarover 

elders in deze Nieuwsbrief wordt bericht 

(zie ‘Nieuwe kabinet hard voor de 

natuur’).  
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De provincies Utrecht en Gelderland 

hadden al een half jaar terug besloten te 

komen tot een bijstelling van het beleid 

voor het Binnenveld. Doel was een impuls 

te geven aan de inrichting van het 

Binnenveld. Door de vele verschillende 

en soms tegenstrijdige beleidskaders 

(Reconstructie Gelderse Vallei, EHS, 

Natura 2000, waterberging), door gebrek 

aan afstemming tussen overheden en 

door de geringe grondmobiliteit was de 

ontwikkeling van het Binnenveld zo goed 

als tot stilstand gekomen. Onder druk van 

het nieuwe kabinet dreigt de bijstelling nu 

echter vooral gebruikt te gaan worden 

om de natuurambities voor het gebied 

drastisch naar beneden bij te stellen (zie 

‘Scenario’s SVGV voor inrichting 

Binnenveld’).  

 

De WMR is voorstander van de voort-

zetting van het tot nu toe gevoerde 

beleid. Dat betekent dat het centrale 

deel van het Binnenveld aan weerszijden 

van de Grift op termijn wordt omgezet in 

natuur. En dat de waterhuishouding in 

het laagste deel van het Binnenveld 

wordt afgestemd op de instandhouding 

en ontwikkeling van zeldzame en op 

Europese schaal bedreigde vegetaties 

die nu nog op kleine schaal voorkomen 

in de natuurreservaten De Bennekomse 

Meent en De Hellen. De LTO, de 

Ondernemersvereniging Achterberg en 

de gemeenten Rhenen en Veenendaal 

zijn daarentegen voorstander van de 

inrichting van het gehele Binnenveld als 

landbouwgebied. Dat betekent dat 

gronden die eerder waren aangekocht 

voor natuurontwikkeling weer worden 

teruggegeven aan de landbouw en dat 

De Bennekomse Meent en De Hellen 

worden omgezet in ‘struinnatuur’.  

 

De verschillen van opvatting over de 

toekomstige inrichting van het Binnenveld 

en de rol van de natuur daarin zijn zo 

groot dat we geen basis zien voor ver-

dere samenwerking binnen de werk-

groep Achterberg.  

 

 

 
Begrenzing EHS en ligging natuurreservaten 

(De Hel en de Bennekomse Meent) 

 

In plaats daarvan besteden we onze 

energie liever aan het bestrijden van de 

plannen van de overheid voor de 

afbraak van de natuur. Mogelijk dat er in 

de toekomst weer betere tijden 

aanbreken waarin redelijk overleg weer 

zinvol is. Binnen het huidige politieke 

klimaat is er naar onze inschatting echter 

weinig ruimte voor redelijk overleg. Onze 

prioriteit ligt daarom voorlopig bij het 

duidelijk maken dat instandhouding van 

de biodiversiteit geen ‘linkse hobby’ is, 

maar een kwestie van beschaving en 

nodig om ook volgende generaties te 

kunnen laten genieten van de wonderen 

van de schepping.  

 

Scenario’s SVGV voor inrichting Binnen-

veld 

In opdracht van de provincies Utrecht en 

Gelderland heeft de Stichting Ver-

nieuwing Gelderse Vallei (SVGV) een 

keuzedocument opgesteld waarin een 

aantal mogelijke scenario’s wordt 

geschetst voor de ontwikkeling van het 

Binnenveld (tabel 1, volgende pagina). 
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Tabel 1 Scenario’s voor het Binnenveld uit het keuzedocument van de SVGV, en de consequenties 

voor natuurdoelstellingen zoals die tot nu toe voor het gebied golden.  

 

Scenario Natura 2000 Ecologische Hoofd-Structuur 

 doel: instandhouding en uitbreiding 

van op Europese schaal bedreigde 

habitattypen (blauwgrasland en 

trilveen) 

doel: ontwikkeling van een aaneen-

gesloten natuurgebied aan weerszijden 

van de Grift gericht op de ontwikkeling 

van natte schraalgraslanden 

(blauwgraslanden, 

dotterbloemhooilanden) 

1 instandhouding én uitbreiding 

blauwgrasland en trilveen, verbeteren 

condities door opzetten peil Grift 

realisatie van het geplande 

natuurgebied 

2 instandhouding huidige areaal 

blauwgrasland en trilveen 

realisatie van de helft van het areaal 

aan geplande natuur 

3 opgeven doelstellingen, omzetten 

blauwgrasland en trilveen in 

laagwaardige ‘struinnatuur’ 

al aangekochte gronden weer 

teruggeven aan de landbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"De Hel", onderdeel Binnenveld, foto Han Runhaar.
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Op basis van deze scenario’s en de 

reacties daarop van de beide gebieds-

commissies zullen de provinciebesturen 

besluiten over de verdere inrichting van 

het Binnenveld.  

 

Door de SVGV wordt als eerste een 

‘extreem’ scenario geschetst waarin het 

tot nu geldende beleid wordt voorgezet 

(scenario 1). Daarbij wordt het natste en 

laagste deel van het Binnenveld aan 

weerszijden van de Grift ingericht als 

natuurgebied gericht op de ontwikkeling 

van natte schraalgraslanden en op 

waterberging. Dit gebied maakt deel uit 

van de geplande Ecologische Hoofd-

structuur (EHS), een landelijk netwerk aan 

onderling verbonden natuurgebieden. 

Bovendien wordt het peil van de Grift 

met een paar decimeter verhoogd. Dat 

is nodig om binnen de bestaande 

natuurreservaten, de Bennekomse Meent 

en de Hellen, de omstandigheden 

geschikt te maken voor de duurzame 

instandhouding van op Europese schaal 

bedreigde natuur. In de reservaten 

komen blauwgraslanden en trilvenen 

voor, habitattypen die vallen onder de 

bescherming van de Europese Habitat-

richtlijn. In het keuzedocument wordt 

aangegeven dat dit scenario onuit-

voerbaar is omdat er geen geld voor 

beschikbaar is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Blauwgrasland in de Bennekomse Meent, met 

Spaanse ruiter (Cirsium dissectum), een soort 

distel, foto Han Runhaar 

 

Een ander extreem scenario (scenario 3) 

is dat waarbij de natuurgebieden die in 

de afgelopen twintig jaren zijn aange-

kocht weer worden teruggeven aan de 

landbouw en de Bennekomse Meent en 

de Hellen worden omgezet in ‘struin-

natuur’.  

 

Als redelijk ‘tussenalternatief’ (scenario 2) 

wordt een scenario geschetst waarin 

geen nieuwe gronden meer worden 

aangekocht voor natuurdoeleinden en er 

geen maatregelen worden genomen om 

de waterhuishouding in De Bennekomse 

Meent en De Hellen te verbeteren. 

Daarmee wordt de huidige situatie min of 

meer bevroren en wordt afgezien van 

verdere natuurontwikkeling. 

 

Deze scenario’s zijn voorgelegd aan 

adviesclubs afkomstig uit zowel de 

Gelderse als de Utrechtse kant van het 

Binnenveld. Binnen de Gebiedscommissie 

Binnenveld-Oost was de reactie om door 

te gaan met de afronding van de EHS. 

Mits de begrensde EHS-gronden zijn ver-

worven en een aantal technische voor-

zieningen worden getroffen is er geen 

bezwaar tegen het opzetten van het 

Griftpeil. Ook ziet de Gebiedscommissie 

Binnenveld-Oost goede mogelijkheden 

voor de inzet van boeren voor uitvoering 

van een deel van het natuurbeheer. 

Binnen de Werkgroep Achterberg liepen 

de meningen echter zo ver uiteen dat 

het niet mogelijk was tot een gemeen-

schappelijk standpunt te komen.  

 

WMR en Staatsbosbeheer gaven in een 

overleg begin december aan voor-

stander te zijn van scenario 1, ofwel 

voortzetting van het huidige beleid. 

Vanwege de bezuinigingen is het op 

korte termijn niet mogelijk om nieuwe 

natuur aan te kopen. Dat is echter geen 

reden om de ontwikkeling van de 

Ecologische Hoofdstructuur te stoppen. In 

de afgelopen twintig jaren zijn er wel 

vaker perioden geweest dat het 

economisch minder ging. Dat is echter 

nooit reden geweest om te stoppen met 

dit lange-termijn project. De noodzaak 

voor de aanleg van de Ecologische 

Hoofdstructuur is in die periode niet 

minder geworden. Om de nog steeds 

voortgaande achteruitgang van de 

Nederlandse biodiversiteit te stoppen is 

een netwerk van grotere en onderling 
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beter verbonden natuurgebieden nog 

steeds nodig.  

 

De LTO, de Ondernemersvereniging 

Achterberg en de gemeenten Rhenen 

en Veenendaal kozen in de zelfde 

bijeenkomst voor scenario 3, waarin met 

uitzondering van de reservaten de 

Bennekomse Meent en De Hellen het 

gehele Binnenveld weer een agrarische 

bestemming krijgt. Of dit een realistisch 

scenario is, is de vraag. Onze inschatting 

is dat dit scenario, dat vooral gericht is op 

economische belangen, de deur wijd 

open zet voor de verdere verstedelijking 

van het gebied. Gedacht kan worden 

aan het doortrekken van de A30 door het 

Binnenveld en de aanleg van nieuwe 

woonwijken van Veenendaal, Bennekom 

en Ede. De bestemming als natuur- en 

rustgebied heeft een belangrijke rol 

gespeeld in het tegenhouden van 

stedelijke ontwikkelingen in het 

Binnenveld. Als deze bestemming 

wegvalt, is er weinig meer dat deze ont-

wikkeling tegen houdt.  

 

 
 
Ecologische Hoofdstructuur in de omgeving 

van Rhenen. Groen: bestaande natuur. 

Oranjegeel: nog te verwerven gronden. Bron: 

site provincie Utrecht januari 2011 

(http://webkaart.provincie-utrecht.nl/) 

 

Welke keuzen de beide provincies zullen 

maken is op dit moment nog niet in detail 

bekend. Wel is al besloten dat het Grift-

peil niet zal worden verhoogd. Meest 

waarschijnlijke uitkomst is dat in lijn met 

het landelijke beleid (zie ‘Nieuwe kabinet 

hard voor de natuur’) wordt gekozen 

voor variant 2. 

 

Nieuwe kabinet hard voor de natuur 

De afgelopen maanden is er veel ophef 

geweest over de plannen van het 

nieuwe kabinet voor het cultuurbeleid. 

Wat tot nu toe veel minder aandacht 

heeft gekregen is dat er op het natuur-

beleid eveneens drastisch wordt 

bezuinigd. Er wordt de komen jaren 40% 

gekort op het natuurbeheer. Staats-

bosbeheer, de overheidsinstantie die een 

belangrijk deel van de Nederlandse 

natuur beheert, wordt nog sterker gekort, 

en houdt nog maar de helft van haar 

budget over. Als gevolg daarvan zal er in 

veel gebieden geen of onvoldoende 

beheer kunnen worden gevoerd. 

 

Maar het blijft niet alleen bij bezuini-

gingen. Er zijn besluiten genomen die een 

drastische breuk betekenen met het tot 

nu toe gevoerde natuurbeleid en die op 

lange termijn nog veel meer schade 

zullen opleveren dan de genoemde 

vermindering van het bedrag dat 

beschikbaar is voor natuurbeheer. Om 

een paar te noemen: 

 Er wordt gestopt met de verdere 

ontwikkeling van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), provincies 

krijgen nog tot 2018 om de EHS af te 

ronden, alle delen van de geplande 

EHS die dan nog niet zijn aangekocht 

verliezen hun beschermde status.  

 Regering wil natuurgebieden ver-

kopen die buiten de EHS liggen. 

 Provincies mogen geen grond meer 

onteigenen om natuurgebieden met 

elkaar te verbinden. 

 De regering wil geen nieuwe recre-

atiegebieden rondom de steden 

meer aankopen en inrichten. 

 De robuuste verbindingen zijn 

geschrapt en mogen niet worden 

aangelegd met rijksgeld. Provincies 

hebben hier echter in de meeste 

gevallen geen geld voor. 

 

Vooral het stoppen met de aanleg van 

de EHS heeft grote gevolgen. De EHS is 

ruim 20 jaar geleden bedacht om de 
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achteruitgang van de biodiversiteit in 

Nederland een halt toe te roepen. De 

hoofdstructuur had uiteindelijk moeten 

bestaan uit een aaneengesloten netwerk 

dat de bestaande natuurgebieden met 

elkaar verbindt. Op die manier ontstaan 

grotere en aaneengesloten natuur-

gebieden, waarin ruimte is voor 

duurzame instandhouding van soorten. 

Omdat de aankoop van gronden voor 

de EHS moest gebeuren op basis van 

vrijwilligheid en er niet altijd voldoende 

geld beschikbaar was voor de aankoop 

van vrijkomende gronden heeft de 

ontwikkeling van de EHS veel langer 

geduurd dan gepland. In 2018 had de 

EHS voltooid moeten zijn, maar in werke-

lijkheid is nog maar ruim de helft 

gerealiseerd.  

 

De maatregel heeft met bezuinigingen 

weinig te maken. Integendeel, zij leidt tot 

een gigantisch kapitaalverlies. In plaats 

van een aaneensluitend netwerk 

ontstaat een versnipperd geheel aan 

geïsoleerde natuurgebiedjes die vaak te 

klein zijn om goed te kunnen inrichten en 

beheren, en waarvan de betekenis voor 

de instandhouding van populaties van 

bedreigde soorten nihil is. Daarmee 

worden de investeringen van de 

afgelopen twintig jaar te niet gedaan, en 

wordt de oorspronkelijke doelstelling, het 

stoppen van de achteruitgang van de 

biodiversiteit door het uitsterven van 

plant- en diersoorten, niet gerealiseerd. 

 

Wat zullen de gevolgen van deze 

maatregelen zijn voor onze leef-

omgeving? Op korte termijn zal vooral de 

vermindering van het beheer merkbaar 

worden. We maken ons nu al zorgen dat 

sommige gebieden dreigen te verruigen 

en dicht te groeien met bos door 

onvoldoende beheer.  

 

Dat probleem speelt onder meer in 

Kwintelooijen, de Palmerswaard en de 

graslanden langs het fietspad onderlangs 

de Grebbeberg. Door de bezuiniging op 

natuurbeheer zal de verruiging en 

bebossing van gebieden snel toenemen. 

Daardoor gaan niet alleen mooie 

doorkijkjes en vergezichten verloren, 

maar zullen ook veel soorten die ken-

merkend zijn voor bloemrijke grazige 

vegetaties verdwijnen. In Kwintelooijen 

dreigen tientallen uiterst zeldzame ‘Rode 

lijstsoorten’ te verdwijnen omdat ze zijn 

gebonden aan open pioniermilieus 

(graafbijen, pionierplanten, vensoorten). 

 

 

 
Sommige delen van Kwintelooijen groeien nu 

al dicht met bomen, zoals hier met Elzen. 

Door de vergaande bezuiniging op 

natuurbeheer dreigt het hele gebied dicht te 

groeien. Foto Han Runhaar. 

 

Op iets langere termijn zullen ook 

gevolgen merkbaar zijn van het feit dat 

natuurgebiedjes te klein en te geïsoleerd 

zijn om levensvatbare populaties van 

bedreigde soorten te herbergen. 

Gevreesd moet worden voor het 

voortbestaan van orchideeën, zeggen 

en mossen die kenmerkend zijn voor de in 

de Gelderse Vallei voorkomende 

blauwgraslanden. Vaak gaat het om 

kleine populaties die zonder verdere 

maatregelen op termijn zullen uitsterven 

als gevolg van inteelt en toevallige locale 

verstoringen. Wat bijvoorbeeld te denken 

van het laatste tiental Muggenorchissen 

in de Gelderse Vallei, die voorkomen in 

een geïsoleerd gebiedje van nog geen 

halve hectare groot. Zonder uitbreiding 

van het areaal aan blauwgraslanden is 

het bijna niet te vermijden dat deze soort 

op termijn zal uitsterven.  
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Van de ooit algemene Grote muggenorchis 

(Gymnadenia conopsea) komt nog een 

tiental exemplaren voor in de Gelderse vallei. 

Zonder uitbreiding en onderlinge verbinding 

van het areaal blauwgraslanden zal deze 

soort met bijna aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid uitsterven. Foto Han 

Runhaar. 

 

Maar ook voor veel dieren zullen de 

effecten negatief uitwerken. Dank zij de 

aanleg van ecologische verbindings-

zones is de Das in Nederland voor 

uitsterven behoed. De soort heeft echter 

Rhenen nog niet kunnen bereiken. En ook 

de Boommarter op de Utrechtse 

Heuvelrug heeft belang bij een verdere 

aanleg van de Ecologische Hoofd-

structuur. De populatie op de Utrechtse 

Heuvelrug is door haar geringe omvang 

(ca 75 exemplaren) kwetsbaar, en een 

verbinding met de hoofdpopulatie op de 

Veluwe is dan ook zeer gewenst.  

 

Opmerkelijk is dat deze maatregelen zijn 

genomen zonder enige inhoudelijke 

onderbouwing. De bezuinigingen worden 

als argument genoemd. Dat lijkt echter 

een drogreden gezien het feit dat de 

zwaarste ingreep, het stoppen met de 

aanleg van de EHS, juist leidt tot een 

miljardenverlies. De echte oorzaak lijkt 

toch te liggen in het feit dat de 

bewindslieden van het ministerie van 

Economische zaken en Landbouw (en 

Innovatie) waaronder natuurbeleid nu 

valt, de natuur vooral zien als een lastige 

hinderpost voor de economische 

ontwikkeling en de landbouw in 

Nederland. 

  

 
De Utrechtse Heuvelrug is één van de 

weinige gebieden in Nederland waar de 

Boommarter nog voorkomt. Om inteelt te 

voorkomen dient uitwisseling mogelijk te zijn 

met de veel grotere populatie op de Veluwe. 

Foto WNF. 

 

 

Han Runhaar 

 

 

 

8E LUSTRUM VAN DE WMR 
 

Dit jaar bestaat de WMR 40 jaar. Een 

lange periode waarin de WMR op 

verschillende manieren heeft bijge-

dragen aan het versterken van de natuur 

in Rhenen. Het lustrum willen we niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. In de loop 

van 2011 zal de WMR een aantal 

bijzondere activiteiten organiseren naast 

de gebruikelijke acties zoals u die van ons 

gewend bent.  

 

Ons lustrum valt in een periode dat de 

natuur het zwaar gaat krijgen. De 
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mogelijke consequenties van de 

bezuinigingen van de overheid op de 

natuur worden uitvoerig beschreven in 

deze Nieuwsbrief. In deze situatie willen 

we in het kader van ons lustrum, naast 

een feestje voor de donateurs van de 

WMR later in het jaar, een drietal 

discussieavonden organiseren waarin 

zeer actuele Natuur onderwerpen 

centraal zullen staan. Het centrale thema 

voor deze drie bijeenkomsten is: “De 

natuur is de basis voor een gezonde 

samenleving”. Door het organiseren van 

deze bijeenkomsten wil de WMR een 

bijdrage leveren aan de lopende 

discussies over natuurbehoud en 

duurzaamheid.  

 

De eerste discussieavond wordt geor-

ganiseerd op donderdag 10 februari 

2011. Het thema voor deze bijeenkomst 
is: “De belangrijke rol van Natura 2000 en 

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 

het versterken van de biodiversiteit”.  

 

Zoals aangegeven in de deze extra 

Nieuwsbrief, de geplande bezuinigingen 

op natuur zullen een negatieve invloed 

hebben op de realisatie van de EHS. De 

bezuinigingen zullen ook effect hebben 

op de verdere inrichting van de EHS in 

het Binnenveld. Tijdens deze bijeenkomst 

zullen twee experts een presentatie ver-

zorgen, gevolgd door een paneldiscussie. 

Het gedetailleerde programma voor 

deze avond is: 

 

 Presentatie: Natura 2000 en EHS, pijlers 

voor de Natuur, door Prof. Joop 

Schaminee, Universiteit Wageningen. 

 

 Presentatie: Ontwikkelingen EHS in het 

Binnenveld, door Dr. Han Runhaar, 

KWR Watercycle Research Institute, 

voorzitter van de WMR. 

 

 Paneldiscussie met de volgende 

personen:  

Henk van den Berg, wethouder in 

Rhenen, portefeuille o.a. ruimtelijke 

ordening;  

Piet van Leeuwen, wethouder in 

Rhenen, portefeuille o.a. natuur en 

landschap;  

Prof. Joop Schaminee;  

Dr. Han Runhaar.  

De discussie wordt geleid door Prof. 

Johan Bouma, Emeritus Hoogleraar aan 

de Wageningen Universiteit. 

 

De bijeenkomst wordt gehouden in het 

gebouw “De Vlam”, Beukenlaan 2, in 

Rhenen, van 20h00 tot 22h00. De koffie 

staat klaar vanaf 19h30. Na afloop van 

het officiële gedeelte sluiten we de 

avond af met een toost op ons 40-jarig 

bestaan. De toegang is vrij. 

 

De tweede bijeenkomst willen we 

organiseren op 14 april 2011. Het thema 

van deze avond is: “Investeren in natuur 

loont”. Uitgangspunt voor deze 

bijeenkomst is het feit dat vaak gedacht 

wordt dat natuur en milieu alleen maar 

geld kosten. Vooral in tijden van 

bezuinigingen is dit een veel gehoord 

argument. Tijdens deze bijeenkomst willen 

we aantonen dat investeren in natuur 

juist geld oplevert. Het programma voor 

deze avond moet nog verder uitgewerkt 

worden. We hebben al de toezegging 

van Dr. Dolf de Groot, Universiteit 

Wageningen, voor een presentatie van 

onderzoeksresultaten die aantonen dat 

investeren in natuur en milieu 

economisch gezien rendabel is.  

Daarnaast willen we iemand uitnodigen 

van de financiële sector om zijn/haar 

visie op deze thematiek te geven. 

 

In de laatste week van mei 2011 

organiseren we de derde bijeenkomst. 

De voorlopige werktitel van deze avond 
is: “Duurzame energievoorziening voor de 

toekomst”. De Nederlandse overheid 

heeft het bouwen van nieuwe kern-

centrales als oplossing gekozen om te 

voldoen aan de vereiste CO2 reductie 

om klimaatsverandering te bestrijden. 

Daarnaast wordt er in Noord-Nederland 

zwaar geïnvesteerd in traditionele, 

vervuilende energiecentrales. Aan de 

andere kant voert de overheid weinig 

consistent beleid voor het stimuleren van 

alternatieve energie bronnen zoals 

zonne-energie en windenergie. We willen 
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de vraag centraal stellen op welke 

duurzame manieren in de toekomstige 

energie behoefte voorzien kan worden. 

 

Het mag duidelijk zijn, de tweede en 

derde bijeenkomst moeten nog in detail 

uitgewerkt worden. We zullen u hierover 

zo snel mogelijk informeren. We hopen u 

allen te verwelkomen op onze eerste 

thema-avond op 10 februari. 

 

 

De lustrumcommissie (Pieter Windmeijer, 

Marjolein Posthumus en Wil Schulte) 

 
 

ACTIEDAG “HART VOOR NATUUR” IN DE 

BLAUWE KAMER 
 

Op zondag 2 januari ging de landelijke 

actie Hart voor Natuur van start. Het was 

een zonnige dag, dus veel mensen 

gingen met het gezin op pad om te 

genieten van de natuur in hun omgeving. 

Bezoekers van de Blauwe Kamer werden 

bij de ingang persoonlijk welkom geheten 

door boswachter Hugo Spitzen en door 

vrijwilligers van de WMR.  Naast een 

nieuwjaarsgroet hadden ze een minder 

plezierige boodschap, die veel discussie 

losmaakte bij de bezoekers.  

 

 

 

Hart voor Natuur is een landelijke 

campagne. Met deze campagne wil een 

brede coalitie van natuur- en land-

schapsorganisaties  in Nederland het 

publiek erop wijzen dat de toekomst voor 

natuur en landschap op het spel staat. 

De voorgenomen bezuinigingen (40%) 

door de huidige regering zullen 

verregaande gevolgen hebben. Met 

name zullen natuurliefhebbers en allen 

die graag recreatie of ontspanning 

zoeken in natuurgebieden hiervan de 

dupe worden. Door de bezuinigingen is 

er minder geld voor openstelling en 

toezicht,  minder geld voor onderhoud 

aan fiets- en wandelpaden etc. Door 

minder geld voor beheer zal er ook een 

saaier landschap ontstaan waardoor 

bijzondere planten en diersoorten 

dreigen te verdwijnen. De boswachters 

van grote organisaties als Natuur-

monumenten, Staatsbosbeheer en de 

provinciale landschapsorganisaties trek-

ken aan de noodbel.  

Van de ca 230 bezoekers tussen 13.00 – 

16.00 uur, afkomstig uit Rhenen, 

Wageningen, Bennekom, Leersum, Neder 

Betuwe deelde 95% de zorgen om de be-

zuinigingen. Zij konden hun stem laten 

horen door het zetten van hun 

handtekening. 

De volgende landelijke actiedag is op 19 

februari. Voelt u zich ook aangesproken 

dan nodigen wij u uit met ons deel te 

nemen aan de volgende actiedag.  

Wij houden u op de hoogte van de ont-

wikkelingen via onze website.  

 

Willy Hoorn 
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Belangrijke data 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De proef ligt klaar Kees. Dus mocht je even tijd hebben…. 

 

 

 

 

 

10 februari a.s.,  1ste themabijeenkomst WMR in de Vlam, Beukenlaan 2, in Rhenen,  

     vanaf 20h00 

 

19 februari a.s.,  Landelijke Actiedag Natuurorganisaties 

 

21 februari a.s., Politiek debat IVN Veenendaal-Rhenen e.o., De Groenhof te   

     Veenendaal, aanvang  20h00 

 

2 maart a.s.,   Provinciale Statenverkiezingen 

 

14 april a.s.,   2e themabijeenkomst WMR 

 

Mei a.s.,    datum volgt, 3e themabijeenkomst WMR 
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