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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 

 

 

WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN 

HALFJAAR? 
 

Er ligt weer een nieuwe Nieuwsbrief voor u, de 

tweede dit jaar. Hierin kunt u lezen over onze acti-

viteiten die we het afgelopen halfjaar hebben 

uitgevoerd. Als intro vindt u een korte samenvat-

ting van de uitgevoerde die in deze Nieuwsbrief 

uitgebreider worden behandeld.  

Extra Nieuwsbrief in januari 

Eind januari brachten wij een extra Nieuwsbrief uit. 

De belangrijkste reden daarvoor was aandacht te 

vragen voor de dreigende afbraak van het natuur-

beleid. Het kabinet bezuinigt maar liefst 40% op het 

natuurbeleid. Deze beleidsverandering heeft ook 

voor Rhenen consequenties, met name voor de 

realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

in het Binnenveld.  

 

Het voornemen is om de EHS in het Binnenveld om 

te zetten in landbouwgebied met wat “struin-

natuur”. Dit voornemen was aanleiding voor de 

WMR om in december 2010 uit de werkgroep 

Achterberg te stappen omdat de meeste leden 

van die werkgroep zich hadden uitgesproken voor 

die omzetting. We namen die beslissing met spijt in 

het hart want we hebben de afgelopen jaren met 

vertegenwoordigers van diverse andere be-

langengroepen in de werkgroep goed kunnen 

samenwerken.  

8e Lustrum 

Dit jaar bestaan we 40 jaar! Dit heugelijke feit 

hebben we met een drietal discussieavonden 

gevierd met centraal thema “De natuur is de basis 

voor een gezonde samenleving”. Vooral de eerste 

bijeenkomst op 10 februari over de EHS en Natura 

2000 trok veel belangstelling. De tweede 

bijeenkomst op 14 april ging over “Investeren in 

natuur loont”. De derde vond plaats op 19 mei en 

behandelde het “cradle to cradle” concept als 

duurzaamheidsprincipe.  

Buitenactiviteiten  

Op 2 januari deden we mee met de landelijke 

actiedag “Hart voor natuur” samen met het 

Utrechts Landschap. We begroetten bezoekers 

aan De Blauwe Kamer en bij het fietspad 

onderlangs de Grebbeberg om ze te vertellen 

over de drastische bezuinigingen van het kabinet 

op het gebied van het natuurbeleid. Meer dan 200  

mensen werden zo geïnformeerd. In maart deden 

we voor de tweede keer mee met de landelijke 

actie voor het opruimen van zwerfafval. Vanaf 10 

maart zijn er gedurende 24 avonden weer veel 

padden overgezet. 

Reacties op plannen 

In het afgelopen halfjaar heeft de WMR 

gereageerd op verscheidene plannen. Zo stelden 

we in november 2010 beroep in bij de Raad van 

State (RvS) over de vaststelling door de gemeente 

Buren van het bestemmingsplan Middelwaard 

West. Tegelijkertijd dienden we een verzoek in voor 

een voorlopige voorziening. Het verzoek werd 

behandeld in januari. De RvS wees het af omdat 

tijdens de zitting toezeggingen werden gedaan 

door het bedrijf Dekker van de Kamp over het 

achterwege laten van voorbereidingen die 

onomkeerbaar zouden zijn. Behandeling van het 

beroep moet nog plaats vinden. In februari 

dienden we een kritische zienswijze in over het 

ontwerp bestemmingsplan buitengebied en het 

bijbehorende PlanMER. Ook reageerden we in mei 

op de voorontwerpen van de bestemmings-

plannen Vogelenzang en Ecologische Verbin-

dingszone Vogelenzang.  

Contacten met de Colleges van B&W van 

Rhenen en Buren 

In maart had de WMR het halfjaarlijkse voort-

gangsgesprek met de wethouders Van den Berg 

en Van Leeuwen. Voornaamste onderwerp van 

het gesprek was de Ecologische Verbindingszone 

tussen de Laarsenberg en de Utrechtse Heuvelrug 

omdat we de indruk hadden gekregen dat de 

gemeente zou willen afzien van realisatie. Die 

indruk kon tijdens het gesprek gelukkig worden 

weg genomen. 

 

Op uitnodiging van wethouder Van Ingen van de 

gemeente Buren werd overlegd over de 

ontwikkelingen in de Middelwaard West, met 

name over de legalisatie van het houtversnip-

peringsbedrijf Middelwaard B.V. en het uitbrei-

dingsplan van de veevoederfabriek Rijnvallei. Het 

zicht vanuit Rhenen op de zuidoever van de Rijn 

wordt zeer negatief beïnvloed door deze 

bestaande bedrijven en door de mogelijke komst 

van het op- en overslag bedrijf Dekker van de 

Kamp (zand en grind).  
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Veranderingen in de kerngroep` 

 

Tot slot melden we dat Jules Scholten in mei het 

secretarisschap heeft overgedragen aan Marjolein 

Kostuums. Jules is blij dat Marjolein bereid is hem 

op te volgen. Hij blijft aan als bestuurslid en zal 

enkele zaken inhoudelijk blijven behartigen.  

Wij wensen u veel leesplezier bij deze Nieuwsbrief! 

 

 

Jules Scholten en Han Runhaar 

 

 
 

WISSELING VAN DE WACHT: SECRETARIS 

 

Na zes en een half jaar werd het voor mij (Jules 

Scholten) tijd om het secretarisschap over te 

dragen aan een ander. 

 

In november 2004 volgde ik Piet van Klaveren op 

die voor mij voor een even lange periode 

secretaris was. Het is heel leuk en interessant werk 

maar ook heel inspannend en tijdvergend, althans 

op de wijze waarop ik invulling heb gegeven aan 

het secretaris zijn. Een verbetering die ik heb 

kunnen invoeren, is de voorbereiding van de 

maandelijkse vergaderingen van de kerngroep. 

Door daarbij de mededelingen te scheiden van 

de onderwerpen die echt bespreking en be-

sluitvorming vereisen, kunnen de vergaderingen 

veel meer gestructureerd verlopen en hoeven we 

niet tot laat in de avond te vergaderen! Daar een 

goede voorbereiding kunnen de vergader-

verslagen ook gemakkelijker worden opgesteld. 

 

Ik ben heel blij dat Marjolein Posthumus dit van mij 

wil overnemen. Ik ken Marjolein uit de tijd toen wij 

samen werkten bij het secretariaat van de 

nationale Commissie voor de milieu-

effectrapportage (Cie. MER) in Utrecht. Ik ben 

ervan overtuigd dat het secretarisschap bij 

Marjolein in uitstekende handen is. De kerngroep 

van ca. 12 leden (inclusief het bestuur) is een 

actieve groep van enthousiaste en goed inge-

voerde mensen die bergen werk verzetten om het 

belang van natuur en milieu in Rhenen te 

behartigen. Wij voelen ons daarbij goed gesteund 

door onze grote groep van donateurs. 

 

Ik neem (nog) geen afscheid van de WMR en zal 

mij in de kerngroep bezig blijven houden met 

onderwerpen als de ontwikkelingen in de 

Middelwaard en Tollewaard, De Thijmse Berg en 

de contacten met het College van B&W en de 

Raad.  

 

Dat Jules kiest voor een andere rol binnen de WMR 

na bijna 7 jaar is goed te begrijpen, ik (Marjolein 

Posthumus) vind het fijn om voor de WMR een 

bredere rol te mogen gaan vervullen naast mijn rol 

als redacteur. Ik zal nooit in de voetsporen van 

Jules kunnen treden, zijn rol binnen de kerngroep 

was uniek, inhoudelijk, zeer bevlogen en 

betrokken. Ik zal een andere inhoud geven aan 

het secretarisschap gezien mijn achtergrond en 

ervaring. Wij zijn heel blij dat Jules nog betrokken 

blijft bij de kerngroep, als bestuurslid, en ik hoop 

dat we nog lang van zijn betrokkenheid en 

bevlogenheid mogen genieten.  

 

 

Jules Scholten en Marjolein Posthumus 

 

 

8E LUSTRUM VAN DE WMR 
 

In het kader van het 40-jarig bestaan van de WMR, 

hebben we in het voorjaar van 2011 drie 

discussieavonden georganiseerd. Het 8e lustrum 

valt in een periode dat de natuur het zwaar gaat 

krijgen gezien de geplande bezuinigingen van de 

overheid op de natuur. Het centrale thema voor 

deze drie bijeenkomsten was: “De natuur is de 

basis voor een gezonde samenleving”. Door het 

organiseren van deze bijeenkomsten wilde de 

WMR een bijdrage leveren aan de lopende 

discussies over natuurbehoud en duurzaamheid in 

Rhenen. 

 

Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2011 was het 

thema “De belangrijke rol van Natura 2000 en de 

EHS in het versterken van de biodiversiteit”. De 

keuze van het onderwerp was direct gekoppeld 

aan de geplande bezuinigingen op natuur die een 

negatieve invloed zullen hebben op de realisatie 

van de EHS in het Binnenveld. Al ruim voor onze 

bijeenkomst was de WMR uit de Werkgroep 

Achterberg gestapt omdat we het absoluut niet 

eens waren met het voorstel om de EHS in het 

Binnenveld niet meer uit te voeren. 

 

 
1e themabijeenkomst 10 februari, De Vlam, foto Dirk Prins 

 

De problematiek werd ingeleid door twee sprekers. 

Joop Schaminée (Wageningen Universiteit) hield 

een wervend verhaal waarom de EHS en Natura 

2000 de beste dingen zijn die de natuur heeft 

kunnen overkomen. Deze instrumenten zijn 

essentieel in het in stand houden van belangrijke 
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biodiversiteit. Han Runhaar (KWR Watercycle 

Research Institute, en voorzitter van de WMR) ging 

dieper in op de situatie van de EHS en de Natura 

2000 gebieden in het Binnenveld. Naast een 

ecologische uiteenzetting van het belang van de 

bescherming van de natuur ging Runhaar in op de 

meest recente ontwikkelingen wat betreft de 

herijking (gezien de bezuinigingen) van de 

plannen in het Binnenveld. Voor de herijking is een 

keuzedocument opgesteld waarin drie scenario‟s 

worden voorgesteld en wat kosten betreft 

doorberekend. Binnen de Werkgroep Achterberg 

kozen de Gemeenten Rhenen en Veenendaal, de 

LTO, en ondernemersvereniging Achterberg voor 

het scenario 3, waarin de doelen van de EHS en 

Natura 2000 opgegeven worden. De WMR en 

StaatsBosBeheer (SBB) waren voor scenario 1, reali-

satie van de eerder vastgestelde doelstellingen 

van de EHS en Natura 2000 in het Binnenveld.  

 

 
Ligging Natura 2000 gebied „het Binnenveld‟ 
 

Vervolgens was er een paneldiscussie met Henk 

van den Berg (wethouder Rhenen, portefeuille o.a. 

ruimtelijke ordening), Piet van Leeuwen (wet-

houder Rhenen, portefeuille o.a. natuur en land-

schap), Dick Veldhuizen (voorzitter Werkgroep 

Achterberg), en de twee inleiders. De discussie 

werd geleid door Johan Bouma.  

 

De paneldiscussie was zeer geanimeerd. De 

achtergrond van de verschillende deelnemers 

kwam duidelijk naar voren in de standpunten. Er 

was een groep die duidelijk voorstander is om de 

EHS en de Natura 2000 in het Binnenveld zo goed 

mogelijk te ontwikkelen, gezien de unieke waarde 

van de natuur. Andere groepen vonden dat de 

natuur in de afgelopen jaren al voldoende 

aandacht en middelen had gekregen, zodat nu 

veel meer ruimte voor landbouw in het Binnenveld 

gecreëerd moest worden. De wethouders 

ondersteunen eerder de agrarische ontwikkeling 

van het Binnenveld dan het versterken van de EHS.  

 

De discussie heeft de standpunten van de verschil-

lende groepen duidelijk gemaakt, maar nog niet 

tot het overbruggen van de kloof geleid. Ondanks 

de tegenstellingen is er ook een aantal punten 

waar de meeste aanwezigen zich wel in konden 

vinden: 

 

- de Gemeente Rhenen zal nooit toestaan dat 

er gebouwd zal gaan worden in het Binnen-

veld. De noordelijke Ecologische Verbindings-

zone (EVZ) zal worden uitgevoerd en moet 

mede dienen als barrière tegen de expansie-

drift van Veenendaal.  

- het oprichten van een Agrarische Natuur-

vereniging in het Binnenveld wordt 

toegejuicht. 

- het VNO/MKB moet bij de ontwikkeling van het 

Binnenveld betrokken worden. Er zijn veel 

kleine bedrijven in het gebied die hun eigen 

interesse hebben maar mee willen denken 

hoe de EHS en Natura 2000 gebieden het 

beste verder uitgevoerd kunnen worden. 

- betrek particuliere landeigenaren bij de 

ontwikkeling en uitvoering van het scenario. 

 

De tweede bijeenkomst op 14 april had als titel: 

“wat is natuur en duurzaamheid (ons) waard?”. 

Uitgangspunt voor deze tweede WMR bijeenkomst 

was het feit dat vaak gedacht wordt dat natuur 

en duurzaamheid alleen maar geld kosten. Vooral 

in tijden van bezuinigingen is dit een veel gehoord 

argument. Maar investeren in natuur levert juist 

geld op. Deze avond was georganiseerd rond drie 

presentaties, met een afsluitende discussie. Dolf de 

Groot, Wageningen Universiteit, opende de avond 

met zijn presentatie “Investeren in natuur loont”. 

Uitgangspunt is dat elk landgebruik meerdere 

diensten heeft, en dat die te vertalen zijn naar 

geld, in opbrengsten en kosten. Zo heeft natuur 

meerdere functies, en kunnen we haar 

beschouwen als een dienstverlener, en aan de 

diensten waarde toekennen. Bijvoorbeeld natuur 

creëert een goede omgeving voor bijen, die weer 

essentieel zijn voor de natuurlijke bestuiving van 

planten en landbouwgewassen. In de natuur kan 

de mens recreëren, welke waarde kennen we 

hiervoor toe aan de natuur? Er kunnen verschil-

lende soorten functies van natuur onderscheiden 

worden: productie-, regulatie-, habitat- en infor-

matiefuncties. Dikwijls zijn we ons niet bewust van 

de economische waarden van deze verschillende 

functies die de natuur heeft.  

 

Andersom kan de waarde natuurlijk wel goed 

geschat worden. Een voorbeeld: een bos 

beschermt de kuststreek. Door het kappen van het 

bos voor de verkoop van het hout moet er een 

kunstmatige waterkering aangelegd worden. Deze 

kosten zijn goed te berekenen, en eigenlijk zou je 

deze waarde (voor vervanging) aan het bos toe 

moeten kennen. Hetzelfde betoog kan gehouden 

worden voor het beschermen van koraalriffen die 

nu een natuurlijk bescherming vormen voor veel 

eilanden in tropische zeeën. Bescherming van de 

riffen voorkomt dat je later heel veel meer geld 

moet investeren in kunstmatige kustverdediging. 

Een artikel in The Economist concludeert dat het 
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investeren van 1 US$ in natuur leidt tot een 

besparing van 7 tot 200 US$ in dit soort herstel-

kosten. Zo is ook berekend dat de investering van 8 

miljard euro in de EHS een verbetering van de 

leefkwaliteit en 25 miljard euro oplevert (studie in 

opdracht van LNV, nu EL&I). Het is dan ook echte 

kapitaalvernietiging om de rest van de investe-

ringen in de EHS niet meer te doen. Als de over-

heid zich echt terugtrekt, moeten er andere 

financieringsmechanismen gevonden worden. 

 

De visie, missie en activiteiten van de Triodos Bank 

werden gepresenteerd door Alain Cracau, van de 

afdeling Zakelijke Dienstverlening. De Triodos Bank 

wil een van de duurzaamste banken ter wereld 

zijn. De Triodos Bank doelen zijn o.a.:  

 

- bijdragen aan een samenleving waarin de 

levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke 

waardigheid centraal staat;  

- het voor mensen, bedrijven en organisaties 

mogelijk maken hun geld te gebruiken op een 

manier die mens en milieu ten goede komt en 

duurzame ontwikkeling bevordert. 

 

Om deze te bewerkstelligen investeert de Triodos 

Bank fors in ecologische landbouw en natuur-

winkels in Nederland, en veel in hernieuwbare 

energie, in het bijzonder de windenergie sector.  

 

De Triodos Bank is ook betrokken bij het 

ontwikkelen van alternatieve betalingsmechanis-

men voor het betalen van natuurbeleving. 

Landbouw en natuur kunnen op deze manier 

samengaan. Bijvoorbeeld op gebied van hypo-

theken kan er opgenomen worden dat binnen de 

hypotheek extra middelen opgenomen worden 

om te kunnen betalen voor het uitzicht op natuur. 

 

Dat het financieel aantrekkelijk is voor een bank 

om in deze duurzame sectoren te investeren blijkt 

wel uit de cijfers die in jaarverslagen gegeven 

worden. Ondanks de economische crisis van de 

afgelopen tijd is het totaal belegde vermogen en 

het aantal klanten de afgelopen jaren alleen 

maar toegenomen. 

 

 
2e themabijeenkomst, discussie met bezoekers, foto Dirk 

Prins 

 

Als derde spreker gaf wethouder Frank Bongers 

een globaal overzicht over de activiteiten van de 

gemeente op het gebied van duurzaamheid. De 

gemeente verstrekte subsidies voor energiebe-

sparing in woningen in Rhenen (voor bijna 1% van 

het woningbestand van ca. 6400 woningen). 

Subsidies zijn volgens Frank Bongers een belangrijk 

onderdeel van het gemeentelijke beleid met als 

doel het belonen van goede initiatieven. De 

gemeente doet aan duurzaam inkopen en ziet 

erop toe dat er duurzaam wordt gebouwd. De 

ambities op milieugebied staan in het Milieu-

beleidsplan. De gemeente heeft een advies-

commissie Natuur, Milieu en Duurzaamheid (NMD) 

die het College van B&W adviseert op deze ter-

reinen.  

 

De discussie die volgde vormde het beste deel 

van de avond. Er ontstond een geanimeerde 

uitwisseling tussen de sprekers en enkele 

aanwezigen in de zaal. Zo werd opgemerkt dat 

het een probleem is dat dikwijls de partijen die 

investeringen doen in natuur, daarvan niet direct 

de baten ondervinden omdat die gaan naar 

andere partijen. Verder werd door dezelfde 

persoon gesuggereerd om de WOZ-waarden van 

woningen te koppelen aan het energielabel van 

die woningen; een goed energielabel zou 

beloond moeten worden met een lager 

belastingtarief naar analogie met de heffing 

(vrijstelling) van motorrijtuigenbelasting voor 

energiezuinige auto‟s. Op die wijze wordt ook 

gestimuleerd dat huiseigenaren een energielabel 

laten opmaken voor hun woningen. Een andere 

vraag betrof de mogelijkheid van het vinden van 

een alternatief voor de financiering van de EHS. 

Kan dit worden gevonden in het Nationaal 

Groenfonds? De Triodos Bank wil wel meedenken 

over alternatieve financieringsmechanismen voor 

natuurbeheer. 

 

Op 19 mei was de derde discussieavond 

georganiseerd met als thema: “Afval Bestaat Niet” 

ofwel “Cradle to Cradle”. Vanuit milieuoogpunt, 

maar ook gezien de toenemende schaarste van 

grondstoffen, wordt het concept “Cradle to 

Cradle” binnen het bedrijfsleven steeds meer 

omarmd. Dit concept houdt in dat:  

 

- bij de productie geen afval geproduceerd 

wordt. 

- dat de producten bestaan uit onderdelen en 

materialen die na het gebruik biologisch 

afgebroken of hergebruikt kunnen worden.  

- dat het afval wat toch geproduceerd wordt 

een nieuwe bestemming krijgt.  

 

Het thema van de avond werd ingeleid door de 

vertoning van (een gedeelte van) de VPRO 

Tegenlicht documentaire “Afval is Voedsel: een 

revolutie in Nederland” (te bestellen via de VPRO 

website). De documentaire uit 2007 geeft een 

goed beeld van de principes van Cradle to Cradle 

en het enthousiasme van het Nederlandse bedrijfs-

leven voor dit gedachtegoed. 

 

Vervolgens waren er twee sprekers. Sander 

Rombout, Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, 

hield een introductie over Park 20|20, een 
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kantorencomplex in de buurt van Hoofddorp dat 

geheel volgens het Cradle to Cradle-concept 

ontwikkeld is. Zo zijn de kantoren van duurzame, 

gecertificeerde materialen gemaakt, wordt de 

energie uit hernieuwbare bronnen opgewekt en 

zijn de kantoren zo ontworpen dat ze energie op-

wekken, en wordt water ter plekke gezuiverd. Dit 

kan alleen als alle gebruikers van het kantoren-

complex (meerdere gebouwen, veel verschillende 

gebruikers) met elkaar de verantwoording voor het 

hele complex zouden gaan delen, dus ook voor 

de groene buitenruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie Park 20|20, www.cradletocradle.nl 

 

Wouter Koenderman, directeur van ACV groep in 

Ede, ging in zijn presentatie in op de conse-

quenties van het omarmen van het Cradle to 

Cradle principe voor het verwerken van afval. 

Ervan uitgaande dat zoveel mogelijk hergebruikt 

gaat worden, heeft de ACV-groep een aantal 

winkels waar producten die ingeleverd zijn, vaak 

na een opknapbeurt, weer verkocht worden. 

Daarnaast is het gescheiden aanleveren van 

huisvuil erg belangrijk voor mogelijk hergebruik. Dat 

hangt natuurlijk ook af van de medewerking van 

de burgers in een gemeente. Hoe kan je 

stimuleren dat mensen daar aan mee werken? 

Een van de oplossingen in Veenendaal toegepast, 

is het opzetten van een zeer aantrekkelijk 

inleverstation, dat er mooi uitziet, voldoende 

ruimte biedt, en vaak genoeg open is. Een ander 

aspect is of een gemeente het gescheiden huisvuil 

ophaalt, of dat de inwoners van een gemeente 

zelf hun spullen moeten inleveren.  

 

De avond werd afgesloten met een panel-

discussie, onder leiding van Johan Bouma, met 

drie gemeenteraadsleden (Rik ter Horst, CDA; Hans 

de Wilt, VVD; Nico Drost, CU), de twee inleiders en 

de aanwezigen. Het debat werd geen discussie 

tussen voor en tegenstanders van het principe van 

Cradle to Cradle, want hoe kan je hier tegen zijn, 

maar meer het bediscussiëren van mogelijkheden 

om het meer toe te passen binnen de Gemeente 

Rhenen. 

Aan het begin van de discussie bleek dat niet alle 

raadleden en aanwezigen goed waren ingevoerd 

in het principe (dus goed dat we deze avond 

hebben georganiseerd) maar in de breedte was 

er een zeker enthousiasme om na te gaan hoe 

Cradle to Cradle opgepakt kan worden in de 

nabije toekomst. Dat het belang van het bedrijfs-

leven leidend is wordt als zeer positief ervaren. Het 

werd door een aantal aanwezigen als een 

gemiste kans gezien dat bijvoorbeeld bij de 

ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Vogelen-

zang niet meer aandacht voor duurzaamheid is 

geweest tot nu toe. Hopelijk verandert dat na 

deze avond.  

 

Er werd gevraagd waarom er jaren na de uit-

zendingen over Cradle to Cradle nog zo weinig 

goede voorbeelden zijn om resultaten te tonen en 

mensen te overtuigen. Een probleem is natuurlijk 

dat het niet eenvoudig is; je hebt een systeem-

benadering nodig, en een ander concept van 

produceren. Dus het is niet iets dat in een paar 

weken zal resulteren in een 100% Cradle to Cradle 

product. Het heeft tijd nodig. Het is ook niet nodig 

te wachten op nieuwe grote projecten, be-

staande projecten kunnen ook opgepakt worden 

zoals in de documentaire werd getoond. En het is 

ook niet nodig om te wachten totdat het product 

helemaal ontwikkeld is; je moet ook al tevreden 

zijn als een product voor een (groot) gedeelte 

Cradle to Cradle is. De rest komt wel. 

Een paar conclusies 

We hebben deze thema-avonden met plezier 

georganiseerd. De 1e avond van 10 februari was 

het beste bezocht (70 deelnemers), zeer waar-

schijnlijk door het actuele en lokale onderwerp, de 

EHS in het Binnenveld. De andere twee avonden 

waren er rond de 30 deelnemers, maar op elke 

avond waren er geanimeerde discussies met o.a. 

de politieke verantwoordelijken binnen de 

gemeente Rhenen. 

 

Wat tijdens de drie avonden wel opviel is de toch 

wat conservatieve en afwachtende houding van 

wethouders en gemeenteraadsleden voor wat 

betreft innovaties op de gebieden van natuur en 

duurzaamheid. Dit zal gedeeltelijk komen omdat 

de gemeenteraadsleden en wethouders niet over 

alle informatie en kennis over deze vakgebieden 

kunnen beschikken. 

 

Er ligt dus een duidelijk taak bij de WMR, de eerder 

door wethouder Bongers genoemde gemeen-

telijke Adviescommissie Natuur, Milieu en Duur-

zaamheid en andere geïnteresseerden, om de 

ontwikkelingen binnen de gemeente kritisch te 

blijven volgen en daar waar mogelijk is constructief 

mee te denken aan het versterken van de natuur 

en duurzaamheid. 

 

 

De lustrumcommissie (Pieter Windmeijer, Marjolein 

Posthumus, Wil Schulte).
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OBSTAKELVERWIJDERING ELST  
 

Onlangs heeft Rijkswaterstaat (RWS) melding 

gemaakt van een nieuwe fase in het project 

„obstakelverwijdering Els UT‟. Het betreft de plan-

nen voor de sloop van de steenfabriek.  

 

De gekozen voorkeursvariant (er was een keuze uit 

4 varianten) wordt in gang gezet. Een aannemer 

voor de sloopwerkzaamheden is gevonden -na 

een formele Europese aanbesteding- en nu 

worden er de nodige vergunningen aangevraagd. 

Inmiddels zijn de grondeigenaren binnen het 

project benaderd met gesprekken over definitieve 

grondaankopen door RWS. Er wordt tegelijkertijd 

begonnen aan werkzaamheden op 4 locaties in 

de omgeving van Elst, Rhenen en Doorwerth. 

 

RWS is tevreden over het verloop van de voor-

bereidingen. Tijdens het overleg met omwonen-

den en belangenpartijen zijn er goede ideeën 

geopperd. Door, bijna alle, belanghebbenden is 

positieve medewerking gegeven. De zoektocht 

naar een beheerder/sponsor voor het behoud van 

de fabrieksschoorsteen in Elst gaat door. Er is inmid-

dels een inspectie van de schoorsteen geweest en 

een lichte onderhoudsbeurt is uitgevoerd. 

 

Dit jaar wordt er nog een bijeenkomst gepland om 

de inrichting- en beheerplannen te bespreken. 

Men krijgt dan ook toelichting over het gebruik en 

hoe de overlast van de herinrichting zoveel 

mogelijk beperkt wordt. Ook wordt er een excursie 

georganiseerd voor belangengroepen en be-

langhebbende bewoners. Omdat in 2014/2015 het 

werk opgeleverd moet worden is het noodzakelijk 

dat begin 2012 de schop in de grond gaat! 

 

Wat is het voordeel voor de natuur en voor ons 

Elstenaren als dit project klaar is? Door het 

afgraven van het oude steenfabriekterrein (de 

steenbakkerij werd ooit op een terp in de uiter-

waard opgericht) zal er meer doorstroming in de 

rivierbedding ontstaan. Deze verruiming is nood-

zakelijk voor de veiligheid bij hoogwater in de 

toekomst (door klimaatverandering en zeespiegel-

stijging). 

 

Het verwijderen van de gebouwen resulteert in 

een mooi vergezicht over het rivierenlandschap en 

er komt voor de dieren een ruime verbinding tot 

stand tussen de Elster Buitenwaard en de 

Amerongse Bovenpolder. De herinrichting van het 

gebied resulteert in een groot natuurgebied met 

o.a. een ooibos. Het terrein wordt voor wandelaars 

toegankelijk (tussen zonsopgang en –ondergang), 

er komt een struinpad, mogelijk een passanten-

steiger, een kleine horecavoorziening en een 

uitkijktoren/speelweide. De inrichting wordt klein-

schalig en natuur krijgt voorrang (boven externe 

recreatie en toerisme).  

 

 
Wil Schulte 

 

 

 

UITERWAARDVERGRAVING MIDDELWAARD EN 

TOLLEWAARD  
 

Ook deze twee projecten hebben een positief 

effect op een betere doorstroming tijdens 

perioden van hoog water en op de 

natuurontwikkeling in deze gebieden. Verschil-

lende belanghebbende partijen zijn echter minder 

lovend over de gang van zaken bij deze projecten 

dan bij het project in Elst. In de Middelwaard is in 

de planning onvoldoende aandacht gegeven 

aan de landschappelijke en milieurelatie tussen de 

uiterwaardvergraving en de drie bedrijven op het 

bedrijventerrein in het westelijk deel van de 

Middelwaard.  

 

In de Tollewaard vormt het voornemen om een 

verbindingsweg aan te leggen over de zomerkade  

 

tussen de beide terpen met bedrijventerreinen nog 

steeds een belangrijk punt van kritiek. RWS stelt 

namelijk dat er onvoldoende geld is om beide 

bedrijventerreinen met een brug te verbinden met 

de weg over de winterdijk. Het plan omvat dus 

slechts één brug (naar het oostelijke bedrijf) plus 

de verbindingsweg over de zomerkade. Wij zijn 

tegen de verbindingsweg omdat die de op de 

zomerkade aanwezige en goed ontwikkelde 

stroomdalflora zal vernietigen. Het plan voor de 

Tollewaard is daarmee in lijn met het beleid van 

het huidige kabinet dat de economie (en 

bezuinigingen) stelt boven de natuur. Kijk ook op: 

www.rws.nl/ruimtevoorderivier 

 

 

Jules Scholten 

 

 

 

ONTWIKKELINGEN MIDDELWAARD-WEST 
 

Er zijn sinds de najaars Nieuwsbrief in 2010 weer 

veel nieuwe ontwikkelingen te melden op het 

bedrijventerrein Middelwaard-west dat gelegen is 

op de zuidoever van de Rijn tegenover Rhenen. 

Het gaat om drie bedrijven: Rijnvallei Diervoeder 

fabriek Lienden, Dekker van de Kamp zand en 

grind en Houtversnipperingsbedrijf Middelwaard 

B.V. 

Rijnvallei Diervoeder fabriek Lienden 

Op 20 april vond een voorlichtingbijeenkomst 

plaats in het gemeentehuis van Buren in Maurik 

over een uitbreidingsplan van Rijnvallei op de 

locatie in Lienden in de Middelwaard-west. De 

http://www.rws.nl/ruimtevoorderivier
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uitnodiging kwam van de gemeente Buren en 

Rijnvallei en was gericht aan alle omwonenden 

binnen een straal van 700m. De gemeente 

Rhenen en de WMR als belanghebbenden waren 

ook uitgenodigd. De opkomst was gering. Behalve 

wethouder Van den Berg van Rhenen en de WMR 

waren slechts enkelen komen opdagen. Dat was 

jammer want wat Rijnvallei daar presenteerde is 

heel ingrijpend en van groot belang voor heel 

Rhenen!  

 

Het plan dat directeur A. Getkate van Rijnvallei 

bracht, maakte wethouder Van den Berg en ons 

niet blij. Rijnvallei wil op het braakliggende eigen 

terrein naast de productie-eenheid (de silo‟s van 

22m hoog) een gebouw neerzetten voor de op- 

en overslag van grondstoffen voor de veevoeder-

industrie. Het is de bedoeling dat die grondstoffen 

worden aangevoerd per binnenvaartschip en 

vervolgens opgeslagen in het nieuwe gebouw om 

vandaar per vrachtauto afgeleverd te worden 

aan afnemers.  

 

De voorgestelde activiteit lijkt niet nodig te zijn 

voor de bestaande productie van rundvee- en 

paardenveevoer maar betreft een nieuwe 

activiteit. Rijnvallei heeft in eerste instantie twee 

alternatieven ontworpen voor het op- en 

overslaggebouw: één van 60m hoog (!) met als 

alternatief een zogenoemde vlakloods van 22m 

hoog met een lang front gericht naar de rivierzijde 

en dus ook naar Rhenen. RWS is in principe ak-

koord met de voorgestelde uitbreiding omdat het 

een riviergebonden activiteit betreft.  

 

 
Zicht vanuit Rhenen op het bedrijf Rijnvallei, foto Jules 

Scholten 

 

De WMR en ook wethouder Van den Berg 

reageerden met te zeggen dat het voorkeursalter-

natief met het 60m gebouw volstrekt onac-

ceptabel is voor Rhenen. Het andere alternatief 

met de zogenoemde vlakloods van 22m hoog 

(even hoog als de productie eenheid) is feitelijk 

ook onaanvaardbaar voor Rhenen. Rijnvallei is van 

plan om een voorlichtingsbijeenkomst te houden 

voor Rhenen om het uitbreidingsplan te presen-

teren. De WMR stelde voor om voor die bijeen-

komst een derde alternatief te ontwikkelen dat 

ook bedrijfseconomisch haalbaar is voor het 

bedrijf maar dat de minste hinder biedt aan 

Rhenen wat betreft zichthinder, geluidhinder, 

stankhinder en kleurstelling. Wethouder Van den 

Berg ondersteunde dat voorstel. Rijnvallei zei dat 

alternatief te zullen ontwikkelen en denkt onge-

veer een maand nodig te hebben om het op te 

stellen voor de presentatie.  

 

Dit nieuwe plan betekent opnieuw een aanslag op 

het zicht van Rhenen op de overkant en een 

verdere toename van de milieuhinder. Er mag 

onderhand zeker gesproken worden van een 

aanzienlijke cumulatie van zicht-, geluid- en 

stankhinder door de drie bedrijfsvestigingen in de 

Middelwaard-west! Het zal goed zijn als de te 

houden voorlichtingsbijeenkomst door zo veel 

mogelijk mensen in Rhenen wordt bijgewoond om 

het bedrijf duidelijk te maken dat de voorgestelde 

uitbreiding niet gewenst is. De zichthinder zal 

enorm zijn en het aantal verkeersbewegingen 

neemt weer verder toe. Het is gunstig dat het 

gemeentebestuur ook veel problemen ziet voor 

Rhenen in het plan van Rijnvallei. 

 

Inmiddels is bekend geworden dat de informatie-

bijeenkomst is gepland op 6 juni 2011 in het 

gemeentehuis van Buren te Maurik, Wetering 1. 

Het lijkt niet erg logisch om een informatie-bijeen-

komst die vooral bedoeld is voor inwoners van 

Rhenen, te houden in Maurik! We proberen om via 

het College van B&W van Rhenen om Buren en 

Rijnvallei te bewegen toch een locatie in Rhenen 

te kiezen. Wordt vervolgd! 

Op- en overslag van zand en grind, door 

Dekker van de Kamp 

Nadat de raad van de gemeente Buren op 

28 september 2010 het bestemmingsplan „Middel-

waard-West‟ en het bestemmingsplan ´gedeel-

telijke herziening BL van het bestemmingsplan 

Buitengebied Lienden´ had vastgesteld, diende de 

WMR op 3 november 2010 een beroepschrift in 

alsook een verzoek om een voorlopige voorziening 

(om de werking van de bestemmingsplannen te 

schorsen totdat een uitspraak is gedaan over ons 

verzoek) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State. Dat deden wij met het oog op 

de ligging van het plangebied in Vogelrichtlijn- en 

Natura 2000 gebied en de milieuhinder voor 

Rhenen. Vestiging van het bedrijf zal daarnaast 

ook een verslechtering van de beeldkwaliteit voor 

Rhenen betekenen. De gemeente Rhenen diende 

ook een beroepschrift in maar geen verzoek om 

een voorlopige voorziening. 

 

De behandeling van ons verzoek om een voor-

lopige voorziening door de Raad van State vond 

plaats op 21 januari 2011 in Den Haag. De WMR 

was erbij. Verder waren aanwezig vertegen-

woordigers van de gemeente Buren en van 

Dekker van de Kamp (met advocaat).  

 

De uitspraak volgde op 4 februari 2011. Zoals wij na 

de zitting al hadden verwacht, wees de Afdeling 
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Bestuursrechtspraak het verzoek af omdat geen 

sprake zou zijn van een spoedeisend belang. 

Voorzitter (Staatsraad) Hoekstra besloot daartoe 

op grond van toezeggingen van Dekker van de 

Kamp die werden gedaan tijdens de zitting. Die 

toezeggingen houden in dat het bedrijf geen 

omgevingsvergunning zal aanvragen voor bouw-

werken en de aanleg van een rivierkade en keer-

wanden voordat de uitspraak is gedaan in de 

bodemprocedure. Ook accepteerde de voor-

zitter de mededeling van het bedrijf dat het 

civieltechnisch mogelijk is om bij eventuele vernie-

tiging van het besluit de situatie in de oor-

spronkelijke toestand te herstellen door de reeds 

afgegraven grond terug te storten. Dit houdt dus in 

dat het bedrijf nog op tijd gebruik zal kunnen 

maken van de geldigheidsduur van de Ontgron-

dingenvergunning die afloopt op 19 mei 2011.  

Dankzij ons verzoek om een voorlopige voorziening 

werd het bedrijf gedwongen te komen met deze 

toezeggingen. De zitting en uitspraak over de 

ingediende beroepschriften moet nog plaats 

vinden. 

 

Interessant is verder dat Dekker van de Kamp bij 

de gemeente Buren een nieuwe aanvraag heeft 

gedaan voor een milieuvergunning. De vorige 

vergunning was verlopen. Wij zijn van plan om een 

zienswijze in te dienen op de ontwerp beschikking 

wanneer die wordt bekend gemaakt. Wij hopen 

dat Rhenen dat ook zal doen. 

Houtversnipperingsbedrijf Middelwaard B.V.  

Het traject voor de legalisering van dit bedrijf, dat 

al jaren lang illegaal aan het werk is, was vorig jaar 

eindelijk begonnen. Daarover is in de vorige 

Nieuwsbrieven bericht.  

 

De nieuwe wethouder G.J. van Ingen van de 

gemeente Buren die onder meer ruimtelijke 

ordening en vergunning en handhaving in porte-

feuille heeft, nam het initiatief om alle betrokken 

partijen bij het overleg voor de legalisering te 

betrekken. Inmiddels hebben twee gesprekken 

plaats gevonden met: eigenaar Van den Broek 

van Middelwaard B.V., wethouder Van Ingen van 

Buren, RWS, de buurman van het bedrijf Willy Kwint, 

wethouder Van den Berg van Rhenen en de WMR. 

 

Het bedrijf Middelwaard B.V. had samen met 

buurman Kwint een locatieplan ontwikkeld dat 

door de opstelling van de gebouwen minder 

zichthinder voor Rhenen zou opleveren. 

 

 
Zicht op Houtversnipperingsbedrijf Middelwaard, 

 foto Arie van Holst 

 

Dit voorstel werd door RWS verworpen omdat het 

niet meer inpasbaar zou zijn in de lopende 

besluitvorming over de maatregel in het kader van 

de rivierverruiming ter plaatse. Daarom moet 

volgens RWS worden teruggegrepen op het 

oorspronkelijke plan tot herbouw op de plaats van 

de steenfabriekruïne. Dit is een wonderlijke en 

teleurstellende opstelling van RWS want in de 

begeleidingsgroep van de maatregel rivier-

verruiming voor de Middelwaard (waarin de WMR 

zitting heeft) werd door RWS steeds beweerd dat 

de maatregel geen relatie heeft met het 

bedrijventerrein op het hoogwatervrije deel in de 

uiterwaard.  

 

Voor het bedrijf is geen milieuvergunning nood-

zakelijk. Het bedrijf valt onder het Activiteiten-

besluit waardoor volstaan kan worden met een 

melding (met daarbij een akoestisch onderzoek). 

Het ontwerp bestemmingsplan wordt deze zomer 

ter inzage gelegd. De WMR zal dan zeker een 

zienswijze indienen. 

 

 

Jules Scholten 

 

 

 

PLANMER VOOR HET ONTWERP BESTEM-

MINGSPLAN BUITENGEBIED 2010 
 

Ten behoeve van het bestemmingsplan is een 

zogenoemd plan-milieueffectrapport (PlanMER) 

opgesteld. Het bestemmingsplan maakt namelijk 

activiteiten mogelijk die dit plan „PlanMER-plichtig‟ 

maken. 

 

De plicht voor het opstellen van een PlanMER komt 

voort uit twee beleidsontwikkelingen in het buiten-

gebied: 

 

- De doorvertaling van het Reconstructieplan 

2005 schept de mogelijkheid van uitbreiding 

van (intensieve) veehouderijbedrijven.  

- Daarnaast wordt de EHS, zoals deze door de 

provincie Utrecht is uitgewerkt en vastgesteld, 

in het bestemmingsplan opgenomen.  

 

Het PlanMER verschilt inhoudelijk weinig van het 

eerdere concept dat dateert van 10 juni 2010 en 

toen bekend was gemaakt tegelijk met het 

voorontwerp van het bestemmingsplan. In onze 

zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan 

handhaven wij daarom onze eerdere zienswijze 

over het PlanMER van 2 augustus 2010.  
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Er schort nog steeds veel aan het PlanMER. Zo is 

het onduidelijk hoe de informatie van het PlanMER 

is gebruikt en verwerkt in het ontwerp bestem-

mingsplan. En dat is nu juist de functie van een 

MER! Zo moet worden geconstateerd dat het 

ontwerp bestemmingsplan niet ingaat op de 

betekenis van de in het PlanMER geformuleerde 

alternatieven voor de mogelijke ontwikkelingen in 

het buitengebied.  

 

Een andere ernstige tekortkoming is dat de 

Toelichting op het ontwerp bestemmingsplan naar 

behoren aangeeft dat de (EHS) zoals begrensd 

door de provincie, moet worden opgenomen in 

het bestemmingsplan. In het PlanMER wordt alleen 

in het alternatief „Natuurlijke natuur‟ de begrenzing 

van de EHS en Natura 2000 aangehouden. De 

andere in het PlanMER gepresenteerde alter-

natieven „Intensivering en schaalvergroting‟ en 

„Multifunctioneel landschap‟ kunnen aldus niet 

beschouwd worden als reële alternatieven. 

 

Tijdens het voortgangsgesprek met de wethouders 

op 23 maart 2011 werd door hen aangegeven dat 

de Commissie voor de milieueffectrapportage een 

concept toetsingsadvies heeft opgesteld over het 

PlanMER dat inhoudt dat het PlanMER dient te 

worden aangepast/aangevuld op essentiële 

punten. De gemeente geeft gehoor aan deze 

aanbeveling omdat het een positief advies wil 

ontvangen. Welke betekenis deze ontwikkeling 

heeft voor het verloop van de verdere procedure 

zal nog moeten blijken.  

 

 

Jules Scholten 

 

 

 

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 

2010 MET DUBBELE AGENDA? 

 

Bestemmingsplannen zijn belangrijke beleids-

instrumenten voor een goede ruimtelijke ordening. 

Ze vormen de leidraad voor de komende 10 jaar: 

Wat/waar mag er gebouwd worden en wat/waar 

niet? Het is daarom discutabel dat een gewenst 

lange termijn beleid tijdens deze bestemmings-

planprocedure een speelbal dreigt te worden van 

korte termijn én politiek beleid.  

 

Na de kabinetswisseling in oktober 2010 maakte 

staatsecretaris Henk Bleker met één pennenstreek 

een einde aan het Rijksbeleid van de EHS voor 

natuur en milieu. De gevolgen van het terug-

draaien van 20 jaar strategisch Rijksbeleid voor 

natuur en milieu zijn enorm. Het betekent niet 

alleen kapitaalvernietiging van alle lange termijn 

investeringen tot nu toe voor de realisatie van 

ecologische verbindingzones tussen de grote 

natuurgebieden in Nederland. Ook Inhoudelijk 

wordt hiermee het doel van het Rijksbeleid teniet 

gedaan, want “een ketting is zo sterk als de 

zwakste schakel”.  

 

Het doel van het EHS beleid was om migratie van 

flora en fauna mogelijk te maken. Nederland ligt 

vol met snelwegen en steden. Deze stedelijke 

barrières zijn een bedreiging voor behoud en 

diversiteit van flora en fauna. Zeldzame, bedreigde 

en beschermde soorten lopen het risico van 

uitsterven bij een natuurbeleid met geïsoleerde 

“natuureilandjes”  

Schrappen van EHS in het Ontwerp 

Het Voorontwerp d.d. 24 september 2009, opge-

steld door adviesbureau Bügel-hajema was redelijk 

evenwichtig. 

 

Het Ontwerp d.d. februari 2011 o.l.v. een college 

met SGP, CDA en VVD blijkt totaal omgegooid. De 

toon wordt gezet door het schrappen uit het 

Voorontwerp van artikel 3.8.4.h, over de 

wijzigingsbevoegdheid van B&W voor wijziging van 

bestemming Agrarisch naar bestemming Natuur. 

Deze standaard wijzigingsbevoegdheid stond ook 

al in het bestemmingsplan, partiële herziening 

1997. Het is een totaal onschuldig artikel, omdat 

wijziging uitsluitend mogelijk is op vrijwillige basis en 

onder strikte voorwaarden. Door dit artikel zo 

demonstratief te schrappen dreigt nu voor de 

komende 10 jaar iedere omzetting naar bestem-

ming natuur geblokkeerd te worden. Terwijl, ook 

voor 10 jaar, vele gebruiksmogelijkheden voor 

bestemming Agrarisch aanzienlijk verruimd worden 

tot aan megastallen toe. 

Belangrijke verschillen tussen Voorontwerp en 

Ontwerp op een rij:  

 
- Vergroting van perceel van 1 ha naar 1,5 ha 

- Vergroting grondgebonden bedrijven met 

max. 15% 

- 30% vergroting voor Intensieve Veehouderij. 

- Bouwhoogte van 8 naar 9 en 10m 

- Kuilvoerplaten en mestzakken buiten het 

bouwvlak met bouwhoogte van 1,5 naar 2,5m 

- Lichtmasten van 3 naar 5 m 

- Nevenactiviteiten van 25 % naar 40% 

- Vergroting van de bouwhoogte van een 

agrarisch bedrijfsgebouw tot 12m, mits dit in 

verband met de bedrijfsvoering noodzakelijk is.  

Dubbele agenda? 

Naast deze verruiming van bouwmogelijkheden 

voor grootschalige agrarische bedrijfsvoering (met 

megastallen van 12m), lijkt er sprake te zijn van 

een dubbele agenda. Bijwerking van het opheffen 

van de EHS is dat hiermee tevens de bescher-

mingswaarde van beoogde Natuurbestemmingen 

Natuur opgeheven wordt. Hierdoor wordt de deur 

wagenwijd open gezet voor: 

 

a. woningbouw in het Binnenveld aan de kant 

van Veenendaal. 
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b. doortrekking van de A30 door het Binnenveld 

via de Rijnbrug naar Ede.  

 

Het is algemeen bekend dat vele boeren aan de 

Noordelijke en Zuidelijke Meentsteeg een principe 

verkoop voor 15 jaar hebben afgesloten met een 

bank/projectontwikkelaar voor mogelijke woning-

bouw in de toekomst.  

 

Aansluitend hierop is het opmerkelijk dat het 

college en raadsmeerderheid recent (april 2011) in 

het visiedocument voor een kerntakendiscussie als 

speerpunt hebben opgenomen: Leefomgeving 

(Bestemmingsplan Buitengebied, ruilverkaveling). 

Al deze feiten opgeteld: een ontwerp bestem-

mingsplan met een dubbele agenda? 

 

Willy Hoorn-de Vries 

 
Een leesbare versie van deze sterk verkleinde plankaart 

met legenda is te bekijken op www.stichtingwmr.nl in het 

artikel met Bezwaarschrift tegen het Ontwerp-

bestemmingsplan Buitengebied 2010 
 

 

 

 

VERKEERSPROBLEMATIEK RIJNBRUG 
 

De grote verdienste van het Rijnbrugdebat op 

2 februari 2011 was dat beide provincies 

Gelderland en Utrecht de koppen bij elkaar 

staken. In principe was het een verkiezingsdebat 

voor de verkiezingen van de Provinciale Staten.  

 

De bijeenkomst was georganiseerd door 

communicatiebureau VCC Oost in opdracht van 

Regio Rivierenland en De Bereikbare Vallei. 

Namens de ondernemers waren er sprekers, die te 

maken hadden met de gevolgen van de 

dagelijkse files op de N223 en N233: J.A. Getkate 

van Rijnvallei, Leo Zwinkels van Keygene en Joris 

Nelissen van VNO-NCW Midden. 

 

De Bereikbare Vallei (www.debereikbarevallei.nl) is 

een organisatie die adviseert in Slim reizen en Slim 

werken, op zoek naar alternatieven voor 

autoverkeer en voor vermindering van C02-uitstoot.  

Regio Rivierenland (www.regiorivierenland.nl) is 

een samenwerkingsverband in Gelderland dat 

gemeentelijke taken behartigt, waaronder verkeer 

en vervoer  

 

Namens de Grontmij gaf Ron Linschoten een 

presentatie over de problematiek op en rondom 

de Rijnbrug.  De brug is gebouwd in 1957 als 

vervanging van de veerpont bij Rhenen. Sinds 1957 

is de brug onveranderd, terwijl het verkeer zeer is 

toegenomen.  

Het is voornamelijk regionaal verkeer (woon/werk).  

Het vrachtverkeer is 11% van de 31.500 transport-

bewegingen per dag. Volgens prognoses zou dit 

vrachtverkeer in 2020 verdubbeld worden. Dat 

betekent dat de reistijd gedurende de avondspits 

acht maal zo lang gaat worden dan nu het geval 

is.  De noodzaak om de brug en de aanvoer-

wegen aan te pakken of te ontlasten is volgens 

Linschoten levensgroot aanwezig.  

 

 
afbeelding uit presentatie Ron Linschoten    (Grontmij) 

Oorzaken en verkeerssituatie 

Omdat de toename vnl. veroorzaakt wordt door 

regionaal verkeer kunnen de gemeenten aan 

weerszijden van de Rijnbrug de hand in eigen 

boezem steken. Het is het gevolg van de 

ongebreidelde uitbreidingsdrift van gemeente-

besturen voor woningbouw en eigen bedrijven-

terreinen. Hierdoor wordt het paard achter de 

wagen gespannen door onvoldoende na te 

denken over  de verkeersafwikkeling. Alle verkeer 

uit woonwijken zal uiteindelijk ontsluiten op één van 

de provinciale doorgaande wegen, de N223 

(oost-west) en N233 (noord-zuid).   

 

Veenendaal is bezig met meerdere nieuwe 

woonwijken, Rhenen bouwt aan Vogelenzang. 

Aan de overkant in de Betuwe komen ook steeds 

meer woonwijken etc.  

http://www.stichtingwmr.nl/
http://www.regiorivierenland.nl/
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De Rijnbrug is de verbinding tussen de Vallei en de 

Betuwe. De smalle brug uit 1957 is een knelpunt. 

Gevolg hiervan is een bereikbaarheidsprobleem 

voor gemeenten en bedrijven aan weerzijden van 

de Rijnbrug (Food Valley en Rivierenland). 

 

 
Overzicht knelpunt Rijnbrug/N233/N223, afbeelding uit 

presentatie Ron Linschoten (Grontmij) 
 

Het knelpunt van de Rijnbrug kan niet los gezien 

worden van het verkeersknooppunt probleem 

nabij het viaduct in Rhenen. Hier is een complexe 

kruising van twee provinciale wegen N223 en 

N233. De verkeersafwikkeling vanaf de N223 naar 

N233 en omgekeerd gebeurt via verkeerslichten 

op het viaduct,  met aan het einde van de aan-/ 

afvoerlussen  weer verkeerslichten voor het invoe-

gen op de N233 richting Veenendaal of richting 

Rijnbrug.   

Gevolg hiervan is dat de doorstroming zowel op 

de N223 als N233 en Rijnbrug stagneert door lange 

files tijdens de spitsuren op de N223. Negatieve 

uitstralingseffecten voor de leefbaarheid zijn: files 

op de Grebbeweg vanuit Wageningen tot in het 

centrum van Rhenen (Herenstraat/Fred. v.d. 

Paltzhof) en richting Elst.  Dezelfde negatieve 

effecten zijn te zien op de N233 met files op de 

Cuneraweg richting Veenendaal en in de Betuwe 

naar A15/Kesteren. Niet te vergeten de vele 

sluiproutes door Rhenen en Kesteren.  

Knelpunten:  

 
- Het viaduct met verkeerslichten en 

aan/afvoerlussen naar de N233 en Rijnbrug. 

De lengte van het viaduct (ca. 80m) is 

bepalend voor de doorstroming via 

stoplichten, dus mondjesmaat. 

- Lokaal verkeer van de woonwijken Grebbe-

kwartier Nd en Zd en binnenkort de woonwijk 

Vogelenzang over het viaduct richting 

centrum Rhenen. In deze woonwijken met 

jonge gezinnen zijn geen voorzieningen. Voor 

scholen, boodschappen etc. gaat men 

dagelijks heen en weer naar het centrum. 

Vanwege het drukke autoverkeer durft men 

niet op de fiets met de kinderen, dus veel 

onnodig autoverkeer. Een vicieuze cirkel. 

- Ouwehands Dierenpark. De directie wil 

uitbreiden en streeft naar 1 miljoen bezoekers 

per jaar. Het dierenpark is alleen toegankelijk 

via de Grebbeweg (N223). 

- Sportpark Candia naast Ouwehands trekt 

lokaal verkeer aan, ouders die zelf sporten en 

jonge kinderen halen/brengen. 

- Filevorming in de spitsuren. Dat is enerzijds een 

probleem, anderzijds een kans om via Slim 

reizen en werken het spitsverkeer te spreiden 

over de dag.  

- Files met CO2-uitstoot en fijnstofproblematiek 

veroorzaken gezondheidsproblemen. 

- De hoge kosten voor oplossingen van 

verkeersknelpunten?  Wie gaat dit betalen? 

- Slecht Openbaar Vervoer (OV), alleen beperk-

 te busverbindingen (44 en 45)  vanuit Rhenen 

naar de Betuwe. 

- NS station bij viaduct met parkeerterrein. 

Enerzijds een probleem omdat reizigers met de 

auto komen, anderzijds een kans  voor een 

“grootse” oplossing: het doortrekken van het 

spoor naar de Betuwe. 

- Vrachtverkeer. Volgens de prognoses tot 2020 

lijkt dit zware verkeer het grootste probleem te 

worden. 

Tijdens het Rijnbrugdebat genoemde 

oplossingen:  

 
- Spoorbrug over de Rijn. Niet alleen goed voor 

Openbaar Vervoer (OV)-reizigers naar het 

zuiden. Het is ook een mogelijke oplossing voor 

woon-/werkverkeer vanuit de Betuwe. Dit zou 

onderzocht moeten worden. 

- Tidal flow. Een extra wisselstrook op de Rijnbrug 

tijdens de spitsuren.  

- Doortrekken van de A30 door het Binnenveld 

richting Ede. 

- Extra Rijnbrug nabij Wageningen, aansluitend 

op een rondweg naar Ede. 

- Streven naar minder autoverkeer via het 

concept “Slim reizen en slim werken” (flexibel 

werken, fietsenplan, bewust reizen, vervoers-

management door bedrijven, matchen van 

carpoolers etc.). Met deze duurzame oplossing 

zou de vicieuze cirkel en het gedragspatroon 

om de auto als enig vervoermiddel te 

gebruiken doorbroken kunnen worden.  

- Grenzen stellen aan ongebreidelde woning-

bouw en bedrijventerreinen zonder door-

rekening van de effecten op de doorgaande 

provinciale wegen. 

- Bevorderen van vrachtvervoer over het water. 

De aanwezige directeur van Rijnvallei, J.A, 

Getkate, pleit voor vervoer over de Rijn. Dat 

zou ca. 20.000 vrachtverkeerbewegingen per 

jaar schelen.  

- Beter OV en snellere busverbindingen over de 

Rijnbrug vanuit Veenendaal, Wageningen en 

Rhenen naar de Betuwe en omgekeerd. 

Ten slotte 

Het is lastig om als belangenorganisatie voor 

natuur en milieu een oplossing te kiezen.  We zijn 

natuurlijk voor minder autoverkeer met vermin-

dering van CO2-uitstoot en fijnstof, maar we zijn 

ook tegen files. 
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Beleidsmatig lijkt op dit moment  gekozen te zijn 

voor de tidal flow. Een extra rijstrook in de spitsuren.  

Een korte termijn oplossing? Misschien niet. Uit 

recente publicaties blijkt dat extra rijstroken tijdens 

de spits inderdaad blijken te werken. In combinatie 

met Slim reizen en slim werken  en vermijden van 

vrachtverkeer in de spitsuren zou  zonder hoge kos-

ten het verkeersprobleem beheersbaar kunnen 

worden? 

 

Doortrekken van de A30 is de meest slechte optie 

en lijkt ook een slag in de lucht.  Het is geen 

oplossing voor: 

 

a. het hoofdzakelijk regionale verkeer; 

b. het knelpunt op het viaduct met stoplichten in 

Rhenen.   

Door een brede verkeersweg zullen  landschap, 

natuur en agrarische bedrijfsvoering in het 

Binnenveld  onherstelbaar “verminkt” worden. Het 

is dan ook een opmerkelijk dat op dit moment  

politieke partijen  al publiekelijk (zoals SGP raadslid 

in de RBC van 27 april 2011) hebben aange-

kondigd te zullen lobbyen voor doortrekking van 

de A30. Er mag geen natuurontwikkeling in het 

Binnenveld vanwege de agrarische belangen (zie 

artikel over het Ontwerpbestemmingsplan Buiten-

gebied). Terwijl de agrarische sector in het 

Binnenveld toch ook niet gebaat lijkt zijn met een 

verkeersriool door landelijk gebied. 

 

 

Willy Hoorn-de Vries 

 

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLANNEN 

VOGELENZANG EN ECOLOGISCHE 

VERBINDINGSZONE VOGELENZANG 
 

Na vele jaren van voorbereiding onder meer met 

een breed samengestelde adviesgroep en de 

opstelling van een stedenbouwkundig plan, is op 

24 maart 2011 een formeel begin gemaakt met de 

procedure voor de bestemmingsplannen die de 

aanleg van de nieuwe woonwijk Vogelenzang en 

de Ecologische Verbindingszone van de Grebbe-

berg naar de uiterwaard mogelijk moeten maken. 

 

Het gaat dus om twee bestemmingsplannen die 

tegelijk worden ontwikkeld. De voorontwerpen van 

de bestemmingsplannen hebben tot en met 

4 mei 2011 ter inzage gelegen. Wij hebben een 

reactie met kritische opmerkingen en aanbe-

velingen op beide voorontwerpen gegeven op 

2 mei 2011.  

 

 
Overzichtskaart woningbouwplan Vogelenzang, * 

(www.woneninvogelenzang.nl) 

 

In het eerste plan wordt de planologische 

inpassing geregeld van de nieuwe woonwijk (met 

ca. 237 woningen) die zal verrijzen op het terrein 

van de voormalige kalkzandsteenfabriek en de 

busremise van Connexxion aan de Cuneralaan 

ten oosten van de Rijnbrug.  

 

Het tweede plan is bedoeld voor een deel van de 

Ecologische Verbindingszone (EVZ) die loopt langs 

de Rijn en die de Veluwe via de Grebbeberg moet 

verbinden met de Utrechtse Heuvelrug. De 

verbindingszone omvat ook de waterplas die is 

ontstaan door de zandwinning voor de voormalige 

kalkzandsteenfabriek. Wij zijn ingenomen dat de 

EVZ Vogelenzang nu ook planologisch geregeld 

wordt. 

 

In onze reactie vragen wij aandacht voor een 

aantal problemen en geven daarvoor aanbe-

velingen. Er zijn genoeg mogelijkheden om die 

problemen aan te pakken in de volgende stap in 

de procedure in de opstelling van de ontwerp 

bestemmingsplannen.  

De gebrekkige - en daardoor gevaarlijke - 

ontsluiting van de nieuwe woonwijk 

De totale verkeersproductie van de nieuwe 

woonwijk wordt geschat op ca. 1700 

motorvoertuigen per etmaal. Dat is 850 motor-

voertuigen per etmaal meer dan de verkeersdruk 

als gevolg van de toestand tijdens het bestaan 

van de busremise en de kalkzandsteenfabriek. De 

aanwezigheid van slechts één ontsluitingsweg voor 

de nieuwe woonwijk en de aansluiting daarvan op 

het drukke kruispunt van de N233 en de N225 zal 

niet alleen voor meer congestie zorgen op dit 

kruispunt maar ook betekenen dat de drukte op 

de ontsluitingsweg aanzienlijk zal zijn vooral tijdens 

de spitsuren. Daarnaast kunnen er gevaarlijke 

situaties ontstaan op de ontsluitingsweg voor 

hulpdiensten die de wijk willen bereiken tijdens 

spitsuren en ook bij het optreden van een 

calamiteit in de wijk. De onderdoorgang van de 

ontsluitingsweg in het poortgebouw (dat is 

bedacht voor het weren van verkeerslawaai in de 

woonwijk) maakt de bereikbaarheid en de 

veiligheidssituatie nog riskanter.  

Wij vragen in het ontwerp bestemmingsplan aan 

dit potentiële probleem aandacht te schenken in 

een “worst case” situatie met als mogelijk doel een 

verbetering in de bereikbaarheid van de wijk.  

De geluidhinder  

Vanwege de ligging van de woonwijk 

Vogelenzang aan de Lijnweg (N233) wordt aan de 

westkant van de wijk een “stevige rand 
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gerealiseerd als geluidswering”. De stevige rand 

zal bestaan uit het poortgebouw met ca. 50 

appartementen en ruimte voor maatschappelijke 

(zorg)functies. Het poortgebouw heeft een bouw-

hoogte van 15m en moet de achterliggende 

woonwijk afschermen voor het verkeerslawaai van 

de Lijnweg en de Zwarteweg. Tegelijkertijd zal dit 

kunnen leiden tot een flink hogere geluidbelasting 

voor de woonwijk ten westen van de N233 

vanwege het effect van weerkaatsing van ver-

keersgeluid van de N233 door de aanleg van het 

poortgebouw. De geluidbelasting van de woon-

wijk ten westen van de Rijnbrug en N233 is nu al 

zeer hoog en het effect van weerkaatsing zal die 

belasting alleen maar kunnen verergeren. De 

bijlage Akoestiek bij het voorontwerp geeft geen 

informatie over het optreden van weerkaatsing en 

het effect hiervan op de woonwijk ten westen van 

de Lijnweg. Wij vragen om dit effect en de ernst 

daarvan (met het oog op mitigatie) te onder-

zoeken voor het ontwerp bestemmingsplan. 

De duurzaamheidsaspecten in de wijk 

In het voorontwerp staat het ambitieniveau 

aangegeven dat het College van B&W in 2007 

vaststelde voor het duurzaam bouwen in 

Vogelenzang. Inmiddels zijn vier jaren verlopen en 

zou ons inziens het ambitieniveau wat betreft 

duurzaamheid in de wijk moeten worden 

geactualiseerd. De oriëntatie van veel woningen 

in de wijk op het zuiden maakt de wijk uitstekend 

geschikt voor de toepassing van zonne-energie. 

Verder zou onderzocht moeten worden in 

hoeverre het gebruik van aardwarmte kan worden 

toegepast. In het voorontwerp staat slechts dat in 

de bouwplanuitwerking de ontwikkelaar en 

architect rekening moeten houden met het door 

B&W gestelde ambitieniveau van 7 betreffende 

het zo genoemde „GPR gebouw‟.  

 

Het voornemen om schoon hemelwater te 

infiltreren binnen het woongebied is een pluspunt 

en is in lijn met het voornemen van de gemeente 

om het hemelwater af te koppelen van lozing op 

het rioolstelsel.  

 

Wij zijn van mening dat het College en de Raad 

alles in het werk zouden moeten stellen om de 

kans aan te grijpen om een zo hoog mogelijk 

duurzaamheidsniveau te bewerkstelligen in 

Vogelenzang. Er zijn genoeg voorbeelden in het 

land van energiezuinige woonwijken die navolging 

verdienen en Rhenen aldus op de kaart te zetten 

en de aantrekkelijkheid van de woonwijk te 

verhogen. Wij bevelen daarom aan om het 

duurzaamheidaspect een veel betere uitwerking 

te geven in het ontwerp bestemmingsplan. 

De uitstralingseffecten van de woonwijk op 

de EVZ en de waterplas  

Het gaat om de uitstralingseffecten vanuit de 

woonwijk met activiteiten als wandelen, spelen, 

honden uitlaten, (cross)fietsen, zwemmen en 

varen. Deze moeten alle in goede banen geleid 

worden en afgeleid worden van kwetsbare 

plaatsen: de waterplas (geen voer in de plas 

werpen voor eenden of vissen, niet vissen, varen, 

zwemmen of andere verstoring van het heldere en 

schone water dat nu hoge kwaliteit bezit, gevaar 

voor ratten, niet wandelen langs de oost en 

zuidzijde van de plas), de steilranden (het 

voorkomen van sluippaadjes), de EHS en de EVZ (= 

geen wandelzone!). Ook zullen maatregelen 

moeten worden genomen om te voorkomen dat 

tuinafval of anderszins in de rondom liggende 

natuurgebieden wordt “gedumpt”. 

 

De beide voorontwerpen laten in het midden hoe 

in de handhaving van al deze aspecten zal 

worden voorzien met voldoende inzet van per-

sonen en middelen, hoe intensief gecontroleerd 

zal worden en door wie. Wij vragen om hiervoor 

duidelijkheid te verschaffen met te controleren 

maatregelen en voorschriften. 

 

Wij zullen erop toezien hoe onze opmerkingen en 

aanbevelingen worden opgevat en uitgewerkt in 

de ontwerp bestemmingsplannen. 

 

Jules Scholten en Sander van Opstal 
 

 

GROOT WILD IN DE GEMEENTE RHENEN 
 

Het gaat goed met de wildstand in Rhenen. 

Oktober vorig jaar waren door een waarnemer 

van de zoogdierenvereniging al sporen gevonden 

van wilde zwijnen. En in december verscheen een 

bericht in De Gelderlander dat het voorkomen van 

het wilde zwijn met zekerheid was vastgesteld aan 

de hand van filmbeelden. Maar het wilde zwijn is 

niet de enige soort die weer is teruggekeerd naar 

ons deel van de Utrechtse Heuvelrug.  

 

Ook de das is weer terug. Door waarnemers van 

de vogelwerkgroep KNNV-Wageningen en omstre-

ken werden in maart in een maïsakker nabij de 

Lijsterberg sporen gevonden die onmiskenbaar 

van een das zijn. 

 

 
Wild zwijn, foto Utrechts Landschap 

 

Die soort is al langer bezig om de zuidkant van de 

Heuvelrug weer te bevolken, en was eerder 

opgerukt tot Leersum en Amerongen. En nu heeft 

de das eindelijk ook Rhenen bereikt.  
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Dassenspoor Stadsbossen, foto Linus van der Plas 

 

Het lijkt er op dat de aanleg van de EHS, met haar 

verbindingen tussen natuurgebieden, nu haar 

vruchten begint af te werpen. Betekent dit nu dat 

verdere aanleg van de EHS niet meer nodig is, 

zoals staatssecretaris Bleker meent? Het antwoord 

op deze vraag is ontkennend. Het is duidelijk dat 

voor grotere, mobiele soorten als wilde zwijn en 

das de hoofdstructuur aardig begint te func-

tioneren.  

Maar er zijn ook veel kleinere en minder mobiele 

soorten, voor wie de migratiemogelijkheden nog 

lang niet op orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan 

hagedissen en slangen. En ook voor veel planten 

zijn de huidige natuurgebieden te klein en te 

geïsoleerd om te kunnen overleven. Als WMR 

blijven we ons daarom ook de komende tijd 

inzetten voor de afronding van de EHS. Daarbij 

richten we ons in Rhenen vooral op de Boom-

marter. De populatie van deze soort op de 

Utrechtse Heuvelrug is nog steeds klein en 

geïsoleerd, en daardoor kwetsbaar. De aanleg 

van de verbindingszone Utrechtse Heuvelrug-

Laarsenberg moet de uitwisseling tussen Heuvelrug 

en Grebbeberg mogelijk maken zonder dat de 

dieren worden aangereden. In het verleden heeft 

de gemeente toegezegd zich in te zetten voor de 

realisatie van deze verbinding, en we willen de 

gemeente graag aan deze belofte houden.  

 

 

Han Runhaar 

 

VERBREDING VAN DE N225 
IN DE INSNIJDING IN DE GREBBEBERG 

 
In de afgelopen jaren heeft de provincie Utrecht 

gewerkt aan de uitwerking van een plan voor de 

verbetering van de fietsverbinding aan de 

oostzijde van Rhenen langs de N225 over de 

Grebbeberg tot aan de grens met de provincie 

Gelderland. Gelukkig is Rhenen het oneens met de 

provincie over de uitwerking van dit plan in de 

insnijding in de Grebbeberg. 

 

 
Insnijding Grebbeberg, foto Jules Scholten 

 

Tijdens ons  voortgangsgesprek met de wethou-

ders op 23 maart 2011vertolkte wethouder Van 

Leeuwen het standpunt van het College van B&W 

dat de taluds in de insnijding van de weg in de 

Grebbeberg niet zullen worden vergraven en dat 

geen bomenkap zal plaats vinden. Het provinciale 

plan wordt uitgevoerd tot aan het monument bij 

de Erebegraafplaats. Ter hoogte van het 

monument komt een soort plateau zodat het 

wegverkeer merkt dat het monument en de 

begraafplaats bij elkaar behoren. Het College 

steunt de oplossing die de afdeling Rhenen van 

Veiligheid Verkeer Nederland (VVN) voorstelde in 

januari 2010 voor wat betreft het wegdeel in de 

insnijding in de Grebbeberg (onder meer inhou-

dende: 

 

- handhaving van de verhardingsbreedte op de 

huidige breedte van 9,5 m; 

- instelling van maximum snelheid van 60 km/u 

in de insnijding;  

- klinkerverharding van 50 cm breed tussen 

fietspaden en rijbaan).  

 

Om de provincie tot andere gedachten te 

brengen, heeft de gemeenteraad in april 2011 de 

hulp ingeroepen van Provinciale Staten van 

Utrecht. 

 

Het standpunt van Rhenen over dit onderwerp was 

al in december 2009 vastgelegd in de 

Gebiedsvisie Grebbeberg. We zijn verheugd dat 

B&W en de Raad niets zien in het plan van de 

provincie. De WMR heeft zich al vanaf 2005 

krachtig verzet tegen het provinciale voornemen 

vanwege de schade aan de natuur in de EHS en 

de aantasting van de cultuurhistorie op deze 

historische plek. We steunen ook het plan van 

VVN. 

 

Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met 

het plan voor de aanleg van de „ecobrug‟ over 

de insnijding. De „ecobrug‟ moet de ecologische 

relatie  tussen de Grebbeberg en de Laarsenberg 

aan weerszijden van de N225 verbeteren. De 

aanleg van de „ecobrug‟ vormde integraal onder-

deel van het provinciale plan. Het is onduidelijk of 
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dat zo blijft als de provincie haar zin niet krijgt om 

het plan te realiseren zoals zij dat bedoelde. 

 

 

Jules Scholten 

 
 

 

TOEKOMST KWINTELOOIJEN ONZEKER 

Inleiding 

In onze Nieuwsbrief hebben we al vele malen over 

Kwintelooijen geschreven vanwege de vele 

bijzondere plant- en diersoorten die hier voor-

komen. De hellingen van het gebied zijn een 

belangrijk leefgebied voor bijvoorbeeld de 

Zandhagedis, maar ook voor vele andere zeld-

zame plant- en diersoorten. Nergens op de 

Utrechtse Heuvelrug komt zo‟n concentratie aan 

Rode-lijstsoorten voor als hier.  

 

Maar Kwintelooijen is niet alleen van belang voor 

de natuur. Het gebied wordt jaarlijks door vele 

tienduizenden recreanten bezocht die hier komen 

genieten van de natuur en van het mooie uitzicht. 

Voor kinderen biedt het gebied een unieke 

gelegenheid om op een avontuurlijke manier 

kennis te maken met de natuur. Bijvoorbeeld door 

de steile helling van het geologische Monument te 

beklimmen, kikkervisjes te vangen in een van de 

plasjes, of door in bomen te klimmen of een 

speurtocht te houden. Er dreigt nu echter een 

einde te komen aan dit harmonieuze samengaan 

van natuur en recreatie. Bezuinigingen bij rijk, 

provincie en gemeenten leiden er toe dat er te 

weinig geld is om Kwintelooijen goed te beheren 

en dat het gebied mogelijk moet worden 

afgestoten door huidige beheerder, het recre-

atieschap Utrechtse heuvelrug, Vallei- en Kromme 

Rijngebied. Hieronder gaan we kort in op deze 

bedreigingen.  

Kwintelooijen groeit dicht 

Een probleem dat al langer speelt in Kwintelooijen 

is dat delen van het gebied volgroeien met 

struiken en bomen. Om de verruiging tegen te 

gaan wordt het begraasd met Schotse hoog-

landers. Die eten echter onvoldoende van de 

jonge boompjes om het dichtgroeien van het 

gebied tegen te gaan. De erosiehellingen zijn 

daardoor deels dichtgegroeid met berken, en in 

het plassengebied met elzen. Voor veel planten 

en dieren die afhankelijk zijn van zonnige open 

plekken vormt dit een bedreiging. Maar ook voor 

het uitzicht is het natuurlijk nadelig. Het probleem 

wordt nu nog groter doordat vanwege bezuini-

gingen de hooglanders per 1 mei 2011 uit het 

gebied zijn verdwenen. Voor dit jaar zijn nog wel 

maatregelen genomen om een deel van de 

erosiehelling vrij te maken te maken van berken en 

bramen, en daarna kaal te laten grazen door een 

kudde schapen (zie foto). De overige delen van 

het gebied dreigen echter in versneld tempo dicht 

te groeien nu daar geen enkel beheer meer wordt 

gevoerd.  

Gebied in commerciële handen? 

Maar het dichtgroeien van het gebied vormt niet 

de enige, en mogelijk ook niet de grootste 

bedreiging. Een veel grotere bedreiging vormt het 

feit dat de beheerder van het gebied, het 

Recreatieschap, vanwege geldgebrek mogelijk 

gedwongen is het beheer van het gebied af te 

stoten. Het recreatieschap is een collectieve 

voorziening die wordt betaald uit bijdragen van 

gemeenten en provincie. 

 

 
Schapen worden ingezet om een deel van de 

erosiehelling kaal te grazen. Op de voorgrond de 

„vuistbijl‟, een kunstwerk dat onlangs in Kwintelooijen 

werd geplaatst en waarover de meningen zijn verdeeld. 

Foto Han Runhaar, 8 mei 2011.  

 

Nu er bezuinigd moet worden staan juist dergelijke 

gemeenschappelijke voorzieningen zwaar onder 

druk. Het is voor gemeenten nu eenmaal aan-

trekkelijker om te korten op bijdragen aan 

gemeenschappelijke voorzieningen dan om eigen 

personeel te ontslaan. Het is niet duidelijk of het 

recreatieschap de bezuinigingen zal overleven. 

Wel is het duidelijk dat het resterende budget 

onvoldoende is voor het beheer van de recre-

atiegebieden die het recreatieschap in beheer 

heeft. Daarom zal bij ongewijzigd beleid het 

beheer van het Doornse Gat, de Gravenbol, het 

Henschotermeer en ook Kwintelooijen moeten 

worden afgestoten. Wie het beheer van het ge-

bied zal overnemen is nog onduidelijk. Maar het 

risico is groot dat het in handen komt van een 

commerciële uitbater. Die zal weinig boodschap 

hebben aan een harmonisch samengaan van 

natuur en recreatie, en zal vooral proberen zo veel 

mogelijk geld aan het gebied te verdienen. Dat 

zal naar verwachting leiden tot een toename van 

intensieve vormen van recreatie zoals motorsport 

en feesten, en het stopzetten van investeringen in 

natuur en natuurbeheer. Wat ons betreft blijft het 

gebied in handen van het recreatieschap. Dat 

heeft in het verleden laten zien dat natuur en 

recreatie niet noodzakelijkerwijs elkaars vijanden 

zijn, maar juist goed kunnen samengaan. En dat 
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zouden we het liefst gecontinueerd willen zien. En 

als het beheer dan toch wordt overgedragen, dan 

graag aan een organisatie met een ideële 

doelstelling, zoals aan het Utrechts Landschap.  

Wat kunnen we doen? 

Als WMR zien we het als onze taak om samen met 

andere natuurorganisaties te lobbyen voor het 

behoud van Kwintelooijen als natuur- én 

recreatiegebied. Maar mogelijk dat we ook een 

beroep zullen doen op onze donateurs. We 

hebben het recreatieschap aangeboden om met 

inzet van vrijwilligers het dichtgroeien van het 

terrein tegen te gaan door het trekken en afzagen 

van jonge boompjes. Het recreatieschap staat hier 

niet onwelwillend tegenover. Het kan zijn dat we 

hier na de zomer op terug komen.  

 

Han Runhaar en Dirk Prins 

 

 

PADDENACTIE VOORJAAR 2011 
 

Een verslag van het “paddenrappen” door Olga 

van de Donk en Gerard Vernooy aan de westzijde 

van Rhenen, uitgewerkt door Dirk Prins. Het 

„paddenrapen‟ is ooit begonnen in 1996 door Dirk 

en Ans Prins toen zij op de N225 in maart massaal 

dode padden aantroffen.  

 

Een aantal vrijwilligers van Het Utrechts Landschap 

(Blauwe Kamer Team) is jaarlijks actief met het 

overzetten van padden nabij de Plantage Willem 

III. Daar is ondertussen het ecoduct gekomen en 

een gegraven plas onder de weg door, dit 

reguleert daar slechts een deel van het trek-

gedrag van de padden en andere dieren. De 

gemeente is, zoals elk voorjaar,  meerdere malen 

benaderd om een begin- en een eindpunt aan te 

geven van de paddentrek, zodat de Autoweg en 

de Oude Veense grindweg in de avond en nacht 

kunnen worden afgesloten. Bij circa 10 graden 

Celsius begint de paddentrek, dit jaar was dat op 

11 maart 2011 en op 5 april 2011 kon de bebording 

worden opgeheven, de meeste padden waren 

aangekomen bij het water.  

 

De veranderingen aan de N225 door de aanleg 

van het fietspad heeft de nodige gevolgen voor 

de paddentrek en het paddenrapen. Door de 

provincie is een soort „afrastering‟ geplaatst, zie 

foto, in de bermen, cq. bosrand aan de noordzijde 

op enkele meters afstand van het asfalt.  

 

 
Afrastering d.m.v. Keerplank, foto Dirk Prins 

 

Dit heeft de provincie over enkele honderden 

meters uitgevoerd met onderbrekingen bij 

zijwegen en uitritten waar roosters met buizen 

onder de weg door zijn aangebracht, zodat het 

afstromende regenwater snel weg kan. Zonder 

verdere maatregelen is een dergelijk rooster, cq. 

put een plek waar een pad in opgesloten kan 

worden, met alle gevolgen van dien! Veel grotere 

obstakels zijn de enorme in gaas gevatte steen-

stapelingen die als keermuren fungeren bij de 

afgegraven taluds en sommige tuinranden.  

 

 
In gaas gevatte steenstapelingen, foto Dirk Prins 

 

Langs de keerplanken kunnen de padden goed 

en veilig voor de rapers worden opgevangen, 

onduidelijk is hoe de padden later kunnen terug-

keren. Daartoe zijn door de paddenrapers enkele 

tijdelijke onderdoorgangetjes gecreëerd. In 

Amerongen wordt dit anders aangepakt, d.m.v. 

ingegraven emmers net voor de afrastering en 

vrijwilligers blijven later in het jaar nog padden 

overzetten. De paddenwerkgroep in Amerongen is 

groter dan in Rhenen en Elst, en gedurende een 

groter deel van het jaar actief.  

 

Op 3 april 2011 werd langs de Utrechtse straatweg 

bij de Palmerswaard, voor het eerst langs de 

Cuneraweg bij Heimerstein de paddenoverzet-

actie afgerond. Dit jaar met een historisch hoog 

resultaat: 3184 dieren vanaf 10 maart 2011 op 24 

avonden. Bij de N225/ Palmerswaard 2064 pad-

den, 12 kikkers en 2 salamanders. Het oude record 

was 1157 in 2008, met toen een aandeel van 76 

kikkers, vorig jaar was het aantal 978 dieren. Zijn 

deze aantallen te verklaren? De winter van 2010 

was behoorlijk koud en met veel sneeuw, de 

nieuwe afrastering aan de N225 heeft zeker 

geholpen dat er minder dode padden zijn, maar 

dat kan het niet alleen zijn. Dit jaar voor het eerst 

ook actie tegenover Heimerstein, waar het bos 

over ca. 400m aan de Cuneraweg grenst. Op 14 

avonden werden 1101 padden en 5 kikkers 
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overgezet; 10% slachtoffers, met maar maximaal. 

twee personen voor het rapen, bleek dit een 

lastige klus. Een paar avonden kwamen een paar 

buurtjongens spontaan helpen.   

 

Op de Grebbedijk bleek er weinig mis te zijn. Vorig 

jaar was daar alarm geslagen door de Dierenbe-

scherming toen de Nude was afgesloten. Op de 

Grebbeweg ook geen problemen. Een paar 

padden zijn van de weg gehaald, er zijn bijna 

geen slachtoffers geteld bij de dierentuin en de 

helling. Dieren lopen op de Laarsenberg duidelijk 

oostelijk naar de Grift en niet over de weg naar de 

Blauwe Kamer. Wat doen ze eenmaal bij de Grift 

aangekomen? De kikkers springen in het water, 

wat doen de padden? Steken ze over, lopen ze 

veel verder naar slootjes? Ze hangen in het donker 

rond op het smalle fietspad en overdag zijn ze 

nergens te zien.  

 

De groep vrijwilligers bestaat nog steeds uit ca. 25 

personen met hier en daar wat wijzigingen in de 

samenstelling. Een paar mensen zijn gestopt, om 

diverse redenen, gelukkig kwamen er o.a. via “De 

Groene kamer” ook weer helpers bij.  

 

Het aantal geraapte padden is terug te vinden op 

www.padden.nu. Per dag worden daar de aan-

tallen aangegeven, ook die van andere padden-

groepen. 

  

 

Dirk Prins 

 
 

 

“WIJ ZIJN ZOVER VAN DE NATUUR VER-

VREEMD, DAT WE ER NIET MEER MEE KUNNEN 

OMGAAN” 
 

De ontwikkelingen in de economische wereld en 

de politiek hebben vanaf 2007 veel van onze 

„zekerheden‟ aangetast. Ook heeft er veel schaal-

vergroting plaatsgevonden. Voor natuurontwik-

keling is dat niet gunstig. Het wordt voor natuur- en 

landschapsbeheer onmogelijk om, door geld-

gebrek en kortzichtig beleid, nog deugdelijk 

beheer uit te voeren voor de langere termijn. Het 

slachtoffer van dit te verwachten, nieuwe beleid is 

de flora en fauna, het uitsterven van (bedreigde) 

plant- en diersoorten wordt zo immers versneld. 

Is Natuur dan rechteloos? 

Door het voorgenomen kabinetsbeleid lijdt het 

hele (platte)land en haar bewoners en bezoekers 

onder de plannen. Recreatie en toeristische 

ontwikkelingen worden gestopt, landschappen 

verwaarloosd, aanleg van fiets- en wandelpaden 

gaan niet meer door, de EHS krijgt een streep door 

de rekening. De (meer)waarde van natuur in de 

leefomgeving, gezondheid en aller welzijn gaat 

hierdoor drastisch achteruit. Vervreemding van de 

natuur zal ontstaan voor mens en dier.  

 

Accepteren we dat dier- en plantensoorten 

uitsterven door onze nalatigheid? Is het accep-

tabel dat investeringen die tot nu toe zijn gedaan 

worden stopgezet? Sluiten we onze ogen voor 

kapitaalverlies? Gaan we akkoord met vermin-

derde waterkwaliteit? 

Democratie 

Ons „geluk‟ is dat de plannen van dit kabinet nog 

aangevochten kunnen worden. Daarvoor maakt 

“Das&Boom” zich sterk. Alle natuurontwikkeling 

wordt door hen van nu af aan getoetst op 

internationaal natuurbeschermingsrecht. Natuur-

schade in Nederland draagt immers verder in 

Europa. Het onderzoek naar en aanvechten van 

negatieve ontwikkelingen in de natuur kunnen/ 

moeten we gezamenlijk dragen via Das&Boom. Zij 

coördineert en „het publiek‟ kan haar bijdrage 

leveren door het kopen van een natuurrecht certi-

ficaat. Uw gift komt in goede handen (vanaf €20,- 

eenmalige storting). 

 

Gespecialiseerde juristen zullen rechters in 

Nederland en Europa verzoeken alle nadelige 

beslissingen t.a.v. de natuur te toetsen aan 

bindende afspraken die ons land sinds 40 jaar is 

aangegaan. Afspraak is afspraak; daar varen we 

allen wel bij (www.rechtopnatuur.nl). 

 

Op de achterzijde van deze Nieuwsbrief, vindt u 

het aanmeldformulier om “Das en Boom” te 

ondersteunen. U steunt dit initiatief toch ook? 

(www.dasenboom.nl) 

 

 

Wil Schulte 

 

 

 

RECONSTRUCTIE VAN DE GREBBELINIE 
 

Door Menno van Coehoorn is in de 18e eeuw de 

Grebbelinie met zijn bolwerken ontworpen van –

afgezien van de Spees in de Betuw– Rijn tot 

IJsselmeer, van Rhenen tot Bunschoten. In de 19e 

eeuw verkreeg deze linie zijn definitieve vorm. Via 

de ervaringen van voornamelijk de Spanjaarden 

(80-jarige oorlog) en Fransen (rampjaar 1672 en 

later) werd deze linie een noodzaak ter 

verdediging van Holland.  

 

De verschillende onderdelen van de linie zijn on-

danks verwaarlozing nog wel gehandhaafd. Veel 

grasgedeelten zijn onderhouden door middel van 

begrazing door schapen en/of maaien, afvoeren 

of hooien  er is naast houtwallen ook veel opslag 

van struikgewas en bomen. De Grebbelinie heeft 

nu grotendeels een natuurfunctie en is er sprake 

van een overgang van cultuurhistorie naar 

natuurhistorie. Dat is zeker niet verkeerd want de 

recreant zoekt vaak actieve ontspanning in een 

rustige en natuurrijke omgeving, dat vinden 

wandelaars, fietsers of ruiters langs de linie waar 

http://www.padden.nu/
http://www.rechtopnatuur.nl/
http://www.dasenboom.nl/
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divers routes zijn uitgezet. Nu vindt er ook 

herwaardering van de oorspronkelijke betekenis 

plaats en in dat kader werkt men op diverse 

plaatsen aan herstel van de oorspronkelijke 

aanblik. Dit alles gebeurt in het project „De 

Grebbelinie boven water!‟ getrokken door de 

provincie Utrecht en de stuurgroep Grebbelinie.  

 

Zo zal het gedeelte van de Grebbelinie nabij de 

Grebbeberg -dat in feite dus de naamgever voor 

het geheel is en waar zich alsnog hevige 

oorlogshandelingen hebben afgespeeld maar 

waar het water zijn beoogde functie toch ook niet 

kon waar maken- nu aan de beurt zijn. Afhankelijk 

van de beschikbare financiën zal de planvorming 

dit najaar in de realisatiefase komen en ter visie 

voor inspraak worden gelegd.  

 

Nabij de Grebbeberg bestaat de linie net als bij 

Veenendaal, Renswoude, naast dijken en kom-

men, uit twee delen met onderscheiden functies 

namelijk bastions en hoornwerk. Deze laatste is 

speciaal bedoeld voor bescherming van de sluis 

die een cruciale functie vervult, het doorgeven 

van het water ter inundatie van het achter-

liggende gebiedsdeel. Richting Eem ligt elk 

onderdeel steeds iets lager met in totaal een 

hoogteverschil van 7m tussen Nederrijn en Rand-

meren.  

 

 
Grebbelinie, foto Dirk Prins 

 

Bij de komende reconstructiewerkzaamheden zal 

er vooral veel „geknutseld‟ worden aan het hoorn-

werk. Van de bastions zullen voornamelijk enige 

struiken en bomen verwijderd worden terwijl daar 

de runderen en paarden vanuit de Blauwe Kamer 

er het graaswerk kunnen blijven verrichten. Het 

beheer is er wat geïntensiveerd door de 

periodieke inzet van een schaapskudde die de 

verruiging terugdringt zodat ook enig herstel van 

de typische stroomdalvegetatie valt te verwach-

ten. In het nieuwe beheerplan Grebbeberg/ 

Blauwe Kamer van beheerder Het Utrechts 

Landschap (HUL) wordt dit uitvoerig toegelicht en 

daar verwacht ik veel positieve invloed van.  

Waar ik me nu zorgen over maak is het hoornwerk 

dat werkelijk op de schop zal gaan. Dit bestaat uit 

twee delen aan weerszijden van de Grebbedijk nl. 

het Nude deel en het buitendijkse deel. Vooral op 

dat Nude deel heb ik, ondanks een zekere ver-

ruiging bij een heel lage begrazingsgraad door 

inzet van enkele jonge koeien van een boer in de 

zomer, een heel scala aan bijzondere planten-

soorten aangetroffen. Met Rode-lijst- (tevens 

stroomdal)soorten als Kamgras, Goudhaver, 

Agrimonie, Kruisbladwalstro, Kattendoorn en Gras-

klokje en Rietorchis (beide beschermde soort), 

Geel walstro, Kruisdistel, Heelblaadjes, Knoopkruid, 

Heelblaadjes, Muizenoor, Glad walstro, Bitterkruid, 

Cichorei, Knolboterbloem, Vierzadige wikke, 

Grasmuur, Gewone rolklaver, Dotterbloem en 

Waterviolier, is de vegetatie van een dermate 

bijzonderheid dat de Flora en Faunawet zeer in het 

geding is als hier grondverzet gepleegd wordt! 

 

Dat op de schop nemen zal zeker gebeuren vol-

gens reactie van boswachter Hugo Spitzen op mijn 

bezorgde vraag. In een reactie per e-mail van 

Markus Feijen -die voor HUL het beheerplan 

opstelde- aan provinciaal biologe Emma van den 

Dool wordt gemeld dat “Bij herstel van het 

hoornwerk worden kuilen gevuld en het profiel 

hersteld”. Daarbij wordt in ieder geval rekening 

gehouden met de Flora en Faunawet. Van belang 

is het de wallen aan te vullen met het juiste type 

grond (kalkrijk zandig zavel heeft mijn voorkeur). 

Na herstel is voor verruiging op het hoornwerk 

geen ruimte meer, dat lijkt goed nieuws voor de 

stroomdalflora. Als dingen mis dreigen te gaan 

raad ik aan contact te zoeken met de boswachter 

en/of HUL terreinbeheerder Ron Blom‟.  

Gezien de reacties van de terreinbeheerder, bij de 

presentatie van de plannen in het gemeentehuis, 

is mijn bezorgdheid niet weggenomen. Ook de 

grachten, zowel van hoornwerk als bastions, 

worden (gefaseerd) gebaggerd waarbij volgens 

het beheerplan rekening gehouden zal worden 

met de bijzondere flora en fauna zoals bever (er zit 

een beverfamilie met burcht op de bastions!) en 

zeldzame waterplanten. Een vorige keer tijdens het 

uitbaggeren verdween door drooglegging een 

prachtige populatie Waterviolier en een groot 

deel van de Dotterbloemen! We zullen dit goed in 

de gaten moeten houden met name uiteindelijk 

bij de ter visie legging van de plannen met de 

aanvraag van de aanlegvergunning. Ook hoop ik 

met Hugo Spitzen en/of Markus Feijen het 

hoornwerk met zijn bijzondere flora te bezoeken. 

Dat geldt dan tevens voor het oude zuidmuurtje in 

de Grebbedijk nabij de sluis waar ook al „rest-

populaties‟ van een aantal bedreigde planten-

soorten groeien zoals Grote tijm, Tripmadam, Zacht 

vetkruid, Kleine pimpernel en Ruige weegbree 

naast Margriet, Knoopkruid, Glad walstro, enz. 

 

Dirk Prins 
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UMTS-MAST IN ELST  
 

Ik licht mijn bezwaar tegen de UMTS-mast in Elst toe 

op persoonlijke titel. Ik maakte in 10 jaar driemaal 

bezwaar! Mijn ervaring -sinds 2001- met de 

aanvraag voor een zendmast voelt als „trekken 

aan een dood paard‟. Het bestuur lijkt onwrikbaar, 

ongevoelig voor de realiteit van de Elster belang-

hebbenden.  

 

De huidige ambtenaren zitten klem en blijken zelf 

nog nooit op locatie gekeken te hebben. De 

gemeentelijke pleitnota van begin maart 2011 (no 

25) heb ik als het meest onbevredigde, ontoe-

reikende, starre ambtelijke stuk ervaren. Voor ons 

ligt een dossier zo dik als een telefoonboek en nog 

zijn we nog geen stap verder! 

 

Inmiddels ben ik nu 10 jaar zienswijzen aan het 

indienen en bezwaar aan het maken tegen deze 

plek voor een mast in Elst. Met mij vele 

wijkbewoners uit mijn woonomgeving en andere 

belanghebbenden: de milieugroep, een duiven-

vereniging en het bestuur van het Elsters Dorps-

belang. Alle, echt ALLE argumenten zijn van tafel 

geschoven, zonder bespreking over steekhouden-

de argumenten door het bestuur en deskundigen. 

Er is gekozen: ”om NIET uitgebreid extra over de 

aanvraag te communiceren, omdat de reacties 

betrekking hadden op locatiekeuze en gezond-

heidsaspecten”. Waar moet het nog meer over 

gaan in dit geval, vraag ik u? 

 

In de notitie UMTS-masten gemeente Rhenen staat 

dat juist in deze situatie extra uitgebreid gecom-

municeerd dient te worden door beleidsmakers. Zo 

min gaat de gemeente om met belangen van 

haar burgers. Burgerparticipatie wordt gewenst?? 

Burgers worden zo aangemoedigd om boos te 

worden; een reactie wordt opgeroepen om NOOIT 

meer mee te denken of mee te doen. Maar 

helaas heb je daar als burger in het voorliggende 

geval jezelf mee en samen weet je meer..... 

 

Vanuit het hele dorp, zelfs vanaf de overzijde van 

de rivier, ziet men straks deze mast. Toch durft de 

bezwarencommissie zienswijzen en bezwaren van 

zes Elsternaren die zich extra moesten motiveren 

met hun bezwaar, ongegrond te verklaren. Bent u 

allen wel ooit op de plek van aanvraag geweest? 

Bent u milieu- en natuurliefhebber en houdt u van 

een ijzeren toren van 38m hoog, overal in uw 

zichtlijn tijdens een wandeling in het landelijke 

gebied van Elst, grenzend aan het Nationale Park 

de Utrechtse Heuvelrug, een nieuwe nationale 

trots? 

Onduidelijkheid over hoe die “staalmassa” eruit 

komt te zien is alom. Hadden wij enige informatie 

gehad over het uiterlijk van deze UMTS-mast, dan 

was er kennis geweest over feeders, kabels en 

jumpers. Ik wil weten wat het maximale aantal 

antennes/schotels en gemonteerde zenders zal 

worden. Hoe robuust wordt die mast, voor drie 

providers en meer in de toekomst (sharing)? 

 

Hoe gaat dat eruit zien? Een bezwaarde vroeg om 

een “animatie”.. Is dat zo moeilijk te realiseren voor 

een firma die alles weet van masten en hun uiterlijk 

(Vodafone). Daardoor had iedereen beter kunnen 

beoordelen hoe die mast volumineus afsteekt in 

de lucht en de bosomgeving; u ook leden van de 

commissie! 

 

 
Voorbeeld UMTS-mast Elst? 

 

Alternatieven zijn voldoende aangedragen voor 

de vorm: een zendboom of een schoorsteenmast 

en voor de plaats is ook genoeg alternatief 

gesuggereerd. 

 

200% gebrek aan overleg met bewoners.., de 

gemeente communiceert niet en wij krijgen een 

vervuilde horizon met een „Eiffeltoren‟ aan de 

bosrand voor Vodafone, Telfort en KPN. 

 

Waren alle ambtenarenuren die besteed zijn voor 

goed overleg gebruikt, dan was dit monster niet 

op deze plek aangevraagd. Men had er op 23 

november 2001 al aan kunnen beginnen. Toen 

kreeg de gemeente notie van de enorme fysieke 

inbreuk die zo‟n bouwwerk heeft. De democratie is 

op onacceptabele wijze met voeten getreden en 

ik ben met stomheid geslagen: kantoorbeleid gaat 

hier boven inwonersbelang.  

 

Wil Schulte 
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KORTE BERICHTEN 

Camping Thijmse Berg 

Er zijn twee bestemmingsplannen in voorbereiding. 

Het eerste plan betreft een voorgestelde uitbrei-

ding van de camping met 2,35ha in noord-

westelijke richting. Het tweede plan gaat over een 

herstructurering van het huidige terrein van 9,6ha. 

Beide plannen verkeren al geruime tijd in het 

stadium van de voorbereiding van het ontwerp 

voor de plannen. 

In 2009 bracht het ecologisch onderzoeksbureau 

Van den Bijtel op verzoek van Rhenen twee 

rapporten uit over de ecologische gevolgen van 

beide plannen. De Adviescommissie Recreatie en 

Toerisme van de provincie Utrecht heeft in 

mei 2010 eveneens op verzoek van Rhenen, advies 

uitgebracht over de plannen waarbij onder meer 

gebruik werd gemaakt van de rapporten van Van 

den Bijtel. De WMR kreeg deze documenten in  

haar bezit in januari en februari van dit jaar.  

 

In het kort komen de rapporten en het advies erop 

neer dat er geen ecologische bezwaren zijn aan 

te voeren tegen de herstructurering van het 

bestaande terrein. Wel geeft Van den Bijtel enkele 

aanbevelingen die de ecologie van het bestaan-

de terrein ten goede komen, zoals verbeteringen 

ten behoeve van het leefomstandigheden van de 

zandhagedis en de vervanging van uitheemse 

vegetatie door inheemse soorten.  

 

Bij de voorgestelde uitbreiding ligt het oordeel 

anders. Zowel de rapporten van Van den Bijtel als 

het advies van de provinciale adviescommissie 

komen tot de conclusie dat op grond van de 

„nee-tenzij toets‟ vanwege de ligging van het 

terrein in de EHS de uitbreiding significant 

negatieve effecten heeft voor de EHS (aantasting 

van de robuustheid en aaneengeslotenheid van 

de EHS). 

 

 
 

Omdat de regelgeving de uitbreiding van een 

bedrijf niet erkent als zijnde een groot 

maatschappelijk belang, is de conclusie dat de 

negatieve gevolgen voor de EHS het uitbrei-

dingsplan in de weg staan. Niettemin komt de 

provinciale adviescommissie via een erg 

ingewikkelde redenatieconstructie tot de voor-

zichtige overweging dat uitbreiding „misschien …. 

toch … wel … mogelijk … zou … zijn‟. De 

adviescommissie betrekt daarbij dat de Camping 

ligt aan het westelijke uiteinde van de geplande 

ecologische verbindingszone tussen de Laarsen-

berg en de Utrechtse Heuvelrug met het vinden 

van compensatiemogelijkheden in deze verbin-

dingszone.  

 

Wij staan op grond van de nu aanwezige 

informatie niet afwijzend tegenover het plan met 

de herstructurering. We wijzen echter de voor-

gestelde uitbreiding met 2,35ha af op grond van 

de (ook door Van den Bijtel geconcludeerde) 

negatieve gevolgen voor de EHS ter plaatse. Wij 

stellen het op prijs dat de gemeente ons steeds op 

de hoogte houdt van de ontwikkelingen en ons 

daarover raadpleegt. 

 

Jules Scholten en Sander van Opstal 

 

Struikrovers gezocht!  

 

Ze zijn vlug en alert! Je hebt geluk als je één van 

de kleine marters ziet: de wezel, hermelijn of 

bunzing. Niet in de laatste plaats omdat ze in 

Utrecht zeldzaam lijken te zijn. Zo zeldzaam dat 

wezel en hermelijn op de Rode lijst van 

Nederlandse zoogdieren zijn geplaatst. Maar klopt 

dit beeld wel? Zoogdieratlas Utrecht roept uw hulp 

in. 

 

Zoogdieratlas Utrecht probeert van alle zoog-

diersoorten in de provincie Utrecht de verspreiding 

in kaart te brengen. Van veel soorten krijgen we al 

een goed beeld, maar het aantal waarnemingen 

van wezel, hermelijn en bunzing valt tegen. Zij zijn 

de kleine broertjes en zusjes van otter en 

boommarter. Kleine marters hebben net zoals de 

otter en de boommarter korte poten en een 

langgerekt lichaam. Wezel en hermelijn lijken veel 

op elkaar. Beide hebben een grijs- tot roodbruine 

rug en witte buik, maar de hermelijn is groter en 

heeft een langere staart met een zwarte punt. De 

bunzing is de grootste van de drie, heeft en donker 

gekleurde rug en poten en lichte buik en flanken. 

Op zijn gezicht draagt hij een „Zorro‟-masker. 

 

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat deze dieren 

daadwerkelijk zeldzaam zijn. Door veranderingen 

in het landschap is veel leefgebied van de kleine 

marters verdwenen. Kleine marters houden van 
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kleinschalig cultuurlandschap. Als ware struikrovers 

houden ze zich vooral op waar heggen, hout-

wallen, ruige bermen en ruige slootoevers de 

akkers en graslanden doorsnijden. Daar vinden ze 

hun favoriete voedsel (muizen) en zijn er vol-

doende schuilplaatsen om uit te rusten en jongen 

te werpen. Tegenwoordig is het agrarisch cultuur-

landschap grootschaliger. Ook het schoner wor-

den van bossen en boerenerven (het ontbreken 

van „rommelplekken‟ zoals takkenhopen en oude 

schuurtjes) beperkt de mogelijkheden voor kleine 

marters. Dit kan de verklaring zijn voor het geringe 

aantal waarnemingen, maar toch vermoeden wij 

dat de kleine marters ruimer verspreid voorkomen. 

Daarom roepen wij iedereen op om iedere wezel, 

hermelijn of bunzing die men ziet door te geven. 

Waarnemingen doorgeven kan via www.telmee.nl 

of via www.waarneming.nl of stuur een e-mail naar 

dennis.wansink@zoogdiervereniging.nl.  

 

Onderstaande is van belang: 

 

- de soort, met een korte beschrijving hoe die er 

uitzag (bij voorkeur met foto) 

- de locatie van de waarneming (kaart; GPS-

coördinaten of Google Earth) 

- datum en tijd 

- staat (levend, verkeersslachtoffer, jagend, 

slapend etc.). 

Ook waarnemingen van sporen (prenten, uitwerp-

selen, vraatresten) zijn welkom. Leg deze waar-

nemingen vast op foto of film, zodat we kunnen 

controleren dat de determinatie juist is. Meer 

informatie over de drie kleine marters is te vinden 

op de website van de Zoogdiervereniging 

(www.zoogdiervereniging.nl) onder „Zoogdier-

soorten‟. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Dennis Wansink, coördinator Zoogdieratlas 

Utrecht via 06-38109359 of mail.  

dennis.wansink@zoogdiervereniging.nl. 

 

 

 

 

 
 

 
Veld met Klaprozen, foto Marjolein Posthumus 
 
 

 

http://www.telmee.nl/
http://www.waarneming.nl/
mailto:dennis.wansink@zoogdiervereniging.nl
http://www.zoogdiervereniging.nl/
mailto:dennis.wansink@zoogdiervereniging.nl
http://www.zoogdiergezien.nl/
http://www.zoogdiergezien.nl/
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Financieel Jaarverslag 

In het jaar 2010 overtroffen de uitgaven van de WMR de inkomsten. Dat kwam deels door de oplopende 

kosten van het drukken van de nieuwsbrief. Incidenteel waren er griffiekosten voor de Raad van State. Aantal 

donateurs per 1 maart 2011 :129 

  Vergelijking huidige jaar met voorgaand jaar    

2010         2009         

Liquide middelen       Liquide middelen       

 ING 2105    ING 4762   

 ASN milieusparen 6336    ASN milieusparen 2000   

      Triodos 643   

                  subtotaal  8441        subtotaal  7405  

Inkomsten       Inkomsten       

 Donaties 2605    Donaties 2597   

 Renten 76    Renten 42   

      Boek Rhenen 750 110   

                  subtotaal  2681         subtotaal  2749  

                      totaal   11122        Totaal   10154 

Uitgaven        Uitgaven       

 Kantoorben.drukwerk 358    

Kantoorbenodigdheden 

drukwerk 950   

 Nieuwsbrieven 1016    Reis en autokosten 92   

 Reis en autokosten 32    Contributies en abon. 74   

 Contributies, abonn 139    Telefoon,internet en porti 261   

 Telefoon,internet,porti 537    Kosten betalingsverkeer 33   

 Kosten betalingsverkeer 42    

Divers algemeen en 

representatief 303   

 

Divers algemeen en 

representatief 418        

 Griffierecht Raad van State 596        

                    subtotaal  3138        subtotaal  1713  

Liquide middelen       Liquide middelen        

 ING 572    ING 2105   

 ASN milieusparen 7412    ASN milieusparen 6336   

                    subtotaal  7984             subtotaal  8441  

 Totaal    11122  Totaal   10154 
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Dit formulier kunt u zenden naar: 

Das & Boom 

Rijksstraatweg 174 

6573 DG  BEEK – UBBERGEN 

 

of faxen naar: 

(024) 684 42 31 

 

 

 

MACHTIGINGSFORMULIER 
 

 

Ik wil graag Natuurrechten kopen 
 

Om de juridische acties van Das&Boom te ondersteunen, koop ik Natuurrechten voor een bedrag van €  

_____________ 

 

Per gedoneerde € 20,- ontvang ik een Natuurrecht-certificaat per post. 

 

 Ik machtig Das&Boom om het totaalbedrag eenmalig van mijn bank- of  

girorekening af te schrijven als bijdrage aan de juridische acties van Das&Boom. 

 

 

Persoonlijke gegevens: 
 

Voorletters:   ________________________________________________________ 

 

Man  Vrouw  

 

Achternaam:   ________________________________________________________ 

 

Adres:    ________________________________________________________ 

 

Postcode & Woonplaats: ________________________________________________________ 

 

E-mail:   ________________________________________________________ 

 

Telefoon:   ________________________________________________________ 

 

Rekeningnummer:  ________________________________________________________ 

 

Datum:   ________________________________________________________ 

 

Handtekening:   ________________________________________________________ 

 

 


