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Schaapskudde(klein kader  Schaapsherder) Kwintelooijen, mei 2011, foto: Marjolein Posthumus  
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VANUIT WMR BESTUUR 

 

WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN 

HALFJAAR? 
 

Weer een nieuwe Nieuwsbrief voor u! 

Hieronder een kort overzicht van een aantal 

activiteiten dat de WMR de afgelopen 

maanden heeft uitgevoerd. Deze, en andere 

activiteiten staan uitgebreid beschreven in 

onze 1ste Nieuwsbrief van 2012. 

 

Ontwikkelingen Middelwaard-West 

De RvS heeft 16 mei jl. uitspraak gedaan in de 

beroepen van de WMR (en de gemeente 

Rhenen) tegen de vaststelling van de 

bestemmingsplannen Middelwaard West die 

de komst van K3 planologisch moesten 

inpassen. De RvS heeft onze beroepen 

gedeeltelijk gegrond verklaard en beide 

bestemmingsplannen vernietigd. Belangrijke 

rol in de uitspraak is toegekend aan het 

bezwaar van de WMR tegen de vaststelling in 

de bestemmingsplannen van de geluidzone 

die geen rekening houdt met de cumulatie 

van geluid door alle drie bedrijven in het 

gebied. 

De uitspraak zal worden verwerkt in het 

beroep van de WMR tegen de vaststelling 

van het bestemmingsplan Buitengebied 

Buren, tweede herziening dat beoogt het 

houtversnipperingsbedrijf Middelwaard bv te 

legaliseren. Verderop in de nieuwsbrief wordt 

uitgebreid ingegaan op de uitspraak van de 

RvS en wat de consequenties daarvan 

kunnen zijn.  
 

Beroep bestemmingsplan buitengebied 

Rhenen 

Op dit plan zijn een 20-tal beroepschriften 

ingediend waaronder die van de WMR. Deze 

worden thans beoordeeld. In de volgende 

Nieuwsbrief waarschijnlijk meer nieuws.  

 

Bestemmingsplan Vogelenzang 

Ook tijdens de hoorzitting over het bestem-

mingsplan Vogelenzang heeft de WMR 

kritische kanttekeningen gezet bij dit 

bestemmingsplan. Het ingediende bestem-

mingsplan werd echter vrijwel ongewijzigd 

toch met algemene stemmen in de raad 

vastgesteld.  

 

Inventarisatie Palmerswaard  

De KNNV heeft een brede inventarisatie 

uitgevoerd van de flora en fauna van de 

Palmerswaard Het eindrapport werd in 

februari gepubliceerd. De WMR heeft in de 

afgelopen twee jaren daaraan een belang-

rijke bijdrage geleverd. 

 

 
Knobbelzwaan op nest tussen vegetatie in 

Palmerswaard, april 2011, foto Dirk Prins 

 

Natuurwerkgroep Kwintelooijen 

Om te voorkomen dat het gebied 

Kwintelooijen helemaal dichtgroeit met 

bomen heeft de WMR in samenwerking met 

het IVN Veenendaal–Rhenen een natuur-

werkgroep opgericht. Op vele zaterdagen 

werd hard door vrijwilligers op Kwintelooijen 

gewerkt. Tijdens een excursie door het gebied 

werd begin mei getoond waarom natuur-

beheer zo belangrijk is en welke resultaten de 

natuurwerkgroep al heeft bereikt.  

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Han Runhaar en Roel van de Weg 

 
 

VERNIEUWING VAN DE WMR 
 

De WMR heeft in 2011 zijn 8ste lustrum gevierd. 

Dat wil zeggen dat nu voor meer dan 40 jaar 

de WMR een belangrijke rol speelt in de 

discussies over natuurbeheer in de Gemeente 

Rhenen. Dit wordt erkend door een groep 

van getrouwe WMR donateurs die de WMR 

ondersteunen, ook financieel, waardoor de 

WMR zijn activiteiten kan uitvoeren. Het 

accent van de WMR-activiteiten ligt op het 

gebied van de ruimtelijke ordening 

vraagstukken. De WMR volgt kritische de 

ontwikkelingen voorgesteld door de 



    3 

gemeentelijke politiek, en maakt daar waar 

nodig gebruik van de rechten voor het 

indienen van zienswijzen en bezwaarschriften, 

en gaat als het nodig is tot aan de RvS om 

tegen negatieve natuur en landschaps-

ontwikkelingen te strijden.  

 

De WMR doet natuurlijk ook andere dingen. 

Ze heeft de WMR aan jarenlang een zeer 

actieve en succesvolle Paddenwerkgroep 

en, sinds kort, een Natuurwerkgroep 

Kwintelooijen (een samenwerking met het IVN 

Veenendaal-Rhenen). Daarnaast zijn indivi-

duen van het de WMR betrokken bij 

inventarisaties (in Kwintelooijen en in de 

Palmerswaard), bij natuureducatie op scho-

len (met IVN), en treden op als gidsen bij 

natuurwandelingen. In de profilering van de 

WMR komen deze activiteiten echter 

onvoldoende onder de aandacht. 

 

Zoals gezegd, de WMR heeft een trouwe 

groep donateurs. Er haken er niet veel af, 

maar er komen nauwelijks nieuwe donateurs 

bij. Hetzelfde kan gezegd worden over de 

samenstelling van het Bestuur en de Kern-

groep. Veel mensen zijn al vele jaren zeer 

actief bij de WMR betrokken, maar het is 

moeilijk nieuwe mensen warm te maken voor 

de activiteiten van de WMR. Af en toe is er 

iemand die interesse heeft om zich in te 

zetten voor de WMR, maar dan niet zozeer op 

het gebied van ruimtelijke ordening, maar 

meer op het gebied van natuurbeheer, 

mensen die zich in willen zetten voor 

buitenactiviteiten. 

 

Het bestuur van de WMR heeft besloten om 

de profilering van de WMR te verbeteren en 

het activiteiten programma wat te verbre-

den. Dat betekent vooral doorgaan waar de 

WMR goed in is zoals op het gebied van de 

ruimtelijke ordening. Maar daarnaast de WMR 

beter profileren, via o.a. een vernieuwde 

website, op natuurbeheer en -educatie, en 

nieuwe activiteiten te ontwikkelen op het 

gebied van duurzaamheid en natuurbeleving 

via publieksacties. Strijden voor een betere 

natuur houdt in dat je als WMR bestaande en 

nieuwe plannen kritisch moet volgen. Maar 

draagkracht creëren voor het instant houden 

van de mooie natuur van Rhenen onder de 

inwoners van de Gemeente Rhenen draagt 

indirect ook bij aan een beter gemeentelijke 

natuurbeleid. 

 

De nieuwe activiteiten zijn nog niet in detail 

uitgewerkt. Dat kan ook niet omdat de WMR 

voor deze activiteiten nieuwe kerngroep 

leden nodig heeft om ze te kunnen 

ontwikkelen en uitvoeren. Het is de discussie 

van de kip en het ei: ga je eerst kerngroep 

leden aantrekken voordat je nieuwe activi-

teiten gaat organiseren, of formuleer je eerst 

in grote lijnen de gewenste activiteiten en 

dan gericht mensen benaderen voor hun 

mogelijke inzet. Het bestuur heeft voor de 

laatste optie gekozen heeft.  

 

De eerste nieuwe publieksactie die 

georganiseerd wordt is: “Mijn mooiste plek!”. 

Gemeente Rhenen is namelijk een schit-

terende plek om te wonen en om als toerist 

te komen genieten van deze mooie 

omgeving. Mensen op bezoek in Rhenen 

roepen vaak dat ze hier een echt een 

vakantiegevoel krijgen en hier dolgraag 

zouden willen wonen. Kortom Rhenen ligt in 

een prachtige omgeving en is het bescher-

men meer dan waard. Deze boodschap 

willen we overbrengen door mensen te laten 

vertellen wat hun “mooiste plek” in Rhenen is 

en waarom die plek zo bijzonder voor hen is 

en door deze mooiste plekken op een 

bijzondere manier op foto’s vast te leggen. 

Dat moet resulteren in een fototentoonstelling 

waar alle Rhenenaren kunnen zien hoe mooi 

Rhenen is.  

 

 
Uw mooiste plekje? Juni 2012, foto Michiel 

Houthuijzen 

 

Uiteraard moet deze actie publiciteit en 

nieuwe donateurs opleveren. Binnenkort 

treden we met deze plannen naar buiten. Op 

dit moment wordt een nieuw ontwerp voor 

de website gemaakt, en we hopen dat deze 

live gaat in september 2012. De bedoeling is 

de nieuwe website informatie beter 

gestructureerd per onderwerp weergeeft, en 

een interactiever platform wordt tussen het 

Bestuur en de Kerngroep van de WMR, de 

donateurs, en andere betrokkenen bij een 

goed natuurbeheer in de gemeente Rhenen. 

 

Michiel Houthuijzen en Pieter Windmeijer 
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FINANCIEEL VERSLAG 2011 
 
In onderstaande tabel zijn de inkomsten en uitgaven (in €) van 2010 en 2011 gegeven. In het jaar 

2011 overtroffen de uitgaven van de WMR de inkomsten met € 597. De kosten voor de nieuws-

brieven zijn duidelijk gedaald ten opzichte van 2010. In 2011 werd een aantal jubileumbijeen-

komsten georganiseerd, vandaar de hogere post representatief (zaalhuur, attenties sprekers en 

bescheiden hapjes) dan in 2010. Vanwege twee beroepszaken in 2011 is er een grotere post 

proceskosten dan in 2010.  

 

Het huidig aantal donateurs bedraagt 129. 

 

Liquide middelen 2011 2010 Uitgaven 2011 2010 

ING  572 2.105 Nieuwsbrieven  746 1.016 

ASN milieusparen  7.412 

6.336 

Kantoorbenodigdheden/ 

drukwerk  

125 358 

Subtotaal  7.984 8.441 Reiskosten  117 32 

Inkomsten   Contributies en abonnementen  282 139 

Donaties  2.974 2.605 

 

Telefoon, internet, 

porti  

720 537 

Renten  113 76 Kosten betalingsverkeer  66 42 

Subtotaal  3.087 2.681 Divers algemeen en representatief  722 418 

Totaal  11.071 11.122 Proceskosten  906 596 

   Subtotaal  3.684 3.138 

   Liquide middelen   

   ING  1.562 572 

   ASN milieusparen 5.825 7.412 

   Subtotaal  7.387 7.984 

   Totaal  11.071 11.122 

 

 

Alie de Boer-Waanders 

 
 

 

Versterking kerngroep WMR 
 

Mijn naam is Michiel Houthuijzen en ik ben 

sinds eind 2011 lid van de kerngroep van de 

WMR. Ik ben 52 jaar en van jongs af aan 

geïnteresseerd in de 

natuur en verbaas mij 

hoe gemakkelijk het 

open landschap wordt 

dicht gebouwd, natuur-

gebieden worden door-

sneden met nieuwe 

wegen en dat er steeds 

weer nieuwe industrie-

terreinen uit de grond 

gestampt worden en 

oude industrieterreinen half leeg en verpau-

perd achterblijven. Daarom is het hard nodig 

dat er clubs als de WMR zijn die overheden 

hierop aanspreken om onnodige aantasting 

van natuur en landschap te voorkomen. 

 

Gelukkig is het niet alleen kommer en kwel in 

de natuur, want er is heel veel moois om van 

te genieten. Ik vind het belangrijk om te laten 

zien hoe mooi die natuur is en wat voor 

bijzondere dieren en planten er rondom 

Rhenen te ontdekken zijn. En dat mensen van 

de natuur mogen genieten. Kinderen moeten 

in de natuur hutten kunnen bouwen, slootje 

springen, verstoppertje spelen , speuren naar 

dieren, etc. Dan sluit je natuur echt in je hart. 

Veel mensen kijken daardoor met nostalgie 

terug op die mooie speelplek in de natuur uit 
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hun jeugd. Dat biedt de beste garantie voor 

bescherming van die natuur als ze ouder zijn.  

 

Ik denk dat de WMR meer steun kan 

verwerven als we de harten van de mensen 

veroveren. Dus niet alleen overleg met de 

gemeente en juridische procedures 

aanspannen als dat nodig is, maar vooral 

laten zien hoe mooi die natuur is waarvoor 

we het doen. Dus een website met foto’s en 

video’s van die mooie natuur, leuke feiten 

over onze eigen natuur. Wist u bv. dat er 

lepelaars broeden in de Blauwe Kamer en er 

bevers in de Palmerswaard zitten? Dat u 

damherten en wilde zwijnen op plantage 

Willem III kunt zien?  

We kunnen bij het uitdragen van de 

boodschap dat die mooie omgeving het 

behouden waard is nog hulp gebruiken. Kent 

u enthousiaste mensen die willen helpen en 

die handig zijn met de foto- of videocamera, 

of met kennis van moderne communicatie-

middelen zoals Facebook en Twitter? Dan 

mogen zij mij altijd bellen: 06 – 28656938. 

 

Michiel Houthuijzen 

 

 

 

 

 

 

 

RUIMTELIJKE ORDENING  
 

ONTWIKKELINGEN MIDDELWAARD WEST 
 

Beroep Bestemmingsplannen Middelwaard 

West  
Er hebben sinds de vorige Nieuwsbrief weer 

ingrijpende ontwikkelingen plaats gevonden 

voor alle drie bedrijven in de uiterwaard 

gelegen pal tegenover Rhenen op de zuid-

oever van de Neder Rijn. Het gaat om het op- 

en overslagbedrijf van K3 Industriezand bv, 

het veevoederbedrijf AgruniekRijnvallei en 

het ontschors- en verchipbedrijf Middelwaard 

bv (zie bijgaande kaart met de ligging van 

deze bedrijven en de foto genomen vanaf 

de Cuneratoren waarop het gebied duidelijk 

zichtbaar is). De WMR verzet zich tegen deze 

ontwikkelingen, waaraan de gemeente 

Buren medewerking verleent. De WMR verzet 

zich vanwege de negatieve gevolgen voor 

Rhenen en de horizon- en milieuvervuiling 

door deze bedrijven.  

 

Interessant is het op te merken dat tijdens de 

NOS tv-uitzending van het bezoek van de 

Koningin en de Koninklijke familie op 30 april 

aandacht werd geschonken aan het 

probleem dat Rhenen heeft met de plannen 

van Buren in de Middelwaard West. Op twee 

momenten tijdens het begin van de uitzen-

ding maakte de NOS-verslaggeefster Astrid 

Kerseboom de volgende opmerkingen:  

 “..En aan de overkant ziet u industrie; 

daarover hebben Rhenen en de 

overbuurgemeente Buren een beetje 

ruzie, want Rhenen vindt het niet zo leuk 

dat het uitzicht wordt verpest.” 

 “..Even naar de kinderen die gezongen 

hebben. Daarachter ziet u een boot lig-

gen. De mensen die daarop staan, 

hebben daarvoor betaald. De opbrengst 

gaat naar KiKa, de stichting die zich inzet 

tegen kinderkanker. Een mooie bijkomstig-

heid is, dat daarmee het uitzicht op de 

industrie aan de overkant aan het zicht 

wordt onttrokken.” 

 

Uitspraak door de Raad van State in de 

beroepszaak over de bestemmingsplannen 

Middelwaard West 

In de Nieuwsbrief van november 2011 werd 

gemeld dat er een nieuwe ontwikkeling was 

in deze beroepszaak, waardoor de uitspraak 

door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

RvS nog enige tijd op zich zou laten wachten. 

Op 16 mei 2012 is die uitspraak bekend 

gemaakt. Resultaat: de WMR en de 

gemeente Rhenen zijn beiden door de RvS in 

het gelijk gesteld en de twee bestem-

mingsplannen zijn vernietigd.  

 
Kaart van de Middelwaard West met de ligging 

van het industrieterrein en de drie bedrijven  
 



    6 

De beroepen van de WMR en de gemeente 

Rhenen waren in november 2010 ingesteld 

tegen de vaststelling door de gemeenteraad 

van Buren van de bestemmingsplannen 

“Middelwaard West” en “Buitengebied 

Lienden 1974, gedeeltelijke herziening”. Deze 

plannen boden de mogelijkheid aan het op- 

en overslagbedrijf K3 Industriezand bv, voor 

zand, grind en klei, om planologisch ingepast 

te worden. De RvS (RvS) heeft de beroepen 

van de WMR en Rhenen gedeeltelijk gegrond 

verklaard en op grond daarvan de beide 

bestemmingsplannen vernietigd. 

 

Belangrijke rol in de uitspraak is toegekend 

aan het bezwaar van de WMR tegen de 

vaststelling in de bestemmingsplannen van 

de geluidzone, die geen rekening houdt met 

de cumulatie van geluid door alle drie 

bedrijven in het gebied. De RvS heeft in zijn 

uitspraak daarop aangehaakt en 

geoordeeld op grond van de Crisis- en 

herstelwet dat in de geluidzone niet alleen 

het bedrijf van K3 (als grote lawaaimaker) 

moet worden betrokken, maar ook daaraan 

grenzende bedrijven, die geen grote lawaai-

makers zijn.  

 

 
Drijvende klasseerinstallatie Juliana, december 

2011, foto Jules Scholten 

 

De geluidzone in de bestemmingsplannen 

“Middelwaard West” en “Buitengebied 

Lienden 1974, gedeeltelijke herziening” hield 

echter alleen rekening met de geluidemissie 

van K3. Buren had deze fout al in november 

2011 toegegeven en aan de RvS gevraagd 

de gemaakte fout te mogen herstellen. De 

RvS ging niet in op dit verzoek van Buren gelet 

op de geconstateerde samenloop met 

andere nog lopende procedures in de 

Middelwaard West (i.c. het bestemmingsplan 

Buitengebied, tweede herziening waarin het 

ontschors- en verchipbedrijf Middelwaard bv 

wordt gelegaliseerd, zie hierna). 

 

De voor de WMR en Rhenen gunstige 

uitspraak betekent echter waarschijnlijk niet 

dat K3 en Buren hun plannen zullen opgeven. 

Wij verwachten dat er nieuwe bestemmings-

plannen zullen worden opgesteld, waarin 

Buren zal proberen de gemaakte fout te 

herstellen. Dat kan waarschijnlijk vrij snel 

gebeuren, omdat vrijwel alle benodigde 

informatie al aanwezig is. De wethouder RO 

van Buren heeft inmiddels aan de krant De 

Gelderlander laten weten door te willen 

gaan. Dat neemt niet weg, dat de bestem-

mingsplanprocedure van voren af aan moet 

beginnen, gevolgd door een nieuwe 

beroepszaak, indien wij die zouden aanspan-

nen. Alles bijeen zal dat naar verwachting 

tenminste één jaar of misschien wel langer 

duren, voordat een nieuwe uitspraak bekend 

zal kunnen zijn. Er is dus een slag gewonnen, 

maar de plannen van Buren en de drie 

bedrijven zullen in alle waarschijnlijkheid niet 

van de baan zijn.  

 

Sinds vorig jaar december ligt in de waterplas 

grenzend aan het industrieterrein een 

zogenoemde drijvende klasseerinstallatie, 

‘Juliana’ geheten, van K3, die de waterplas 

uitdiept (zie de foto). K3 is hiertoe gerechtigd 

op grond van een ontgrondingvergunning, 

die door de provincie Gelderland was 

afgegeven. Het uitdiepen van de waterplas 

zal nog tot en met deze zomer plaats vinden, 

zo liet K3 weten. K3 heeft verder toegezegd 

geen andere activiteiten dan deze ontgron-

ding uit te voeren zo lang het niet beschikt 

over geldige bestemmingsplannen.  

 

Beroep tegen het bestemmingsplan Buiten-

gebied Buren, tweede herziening 

Op 23 mei dienden wij een beroepschrift in bij 

de RvS tegen dit bestemmingsplan dat door 

de gemeenteraad van Buren was vastgesteld 

op 27 maart. In dit bestemmingsplan wordt 

het ontschors- en verchipbedrijf Middelwaard 

bv in de Middelwaard West gelegaliseerd. 

Voorafgaande aan de vaststelling van het 

plan had de WMR op 13 maart tijdens een 

voorbereidende vergadering van de raad 

van Buren de gemeenteraad opgeroepen 

het ontschors- en verchipbedrijf te verwij-

deren uit het bestemmingsplan met het oog 

op de nog te verwachten uitspraak door de 

RvS in de beroepszaak tegen K3. Tevens 

vroeg de WMR aan de gemeenteraad niet 

langer deelplannen voor individuele ontwik-

kelingen in de Middelwaard West op te 

stellen, maar over te gaan tot de opstelling 

van één overkoepelend bestemmingsplan 

met een beeldkwaliteitplan. Daarmee zou de 

impact op Rhenen van alle industriële ontwik-
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kelingen eindelijk duidelijk kunnen worden. 

Enkele politieke partijen van de raad haakten 

daarop in met de indiening van een 

amendement, dat op 27 maart in stemming 

werd gebracht. Helaas werd het amende-

ment verworpen met 13 tegen 8 stemmen.  

In het beroepschrift verwijzen wij naar de 

uitspraak van de RvS van 16 mei vanwege de 

directe betekenis daarvan voor het 

industrieterrein Middelwaard West. Wij 

betogen in het beroepschrift dat in het 

bestemmingsplan Buitengebied Buren, 

tweede herziening een geluidzone had 

moeten worden opgenomen vanwege de 

ligging van het ontschors- en verchipbedrijf 

op het te zoneren industrieterrein. Omdat 

geen geluidzone is gepresenteerd, verzoeken 

wij de RvS het bestemmingsplan op het 

onderdeel van het ontschors- en 

verchipbedrijf te vernietigen.  

 

In het beroep maken wij ook bezwaar tegen 

het legaliseren van het bedrijf dat al sinds tien 

jaren illegaal bezig is en tot voor kort alle 

wettelijke verplichtingen aan de laars lapte. 

Wij vinden dat Buren met de voorgenomen 

legalisering een verkeerd signaal afgeeft aan 

andere bedrijven in die gemeente, die 

illegaal actief zijn. De Stichting Comité 

Middelwaard West, die zich sinds vorig jaar juli 

ook verzet tegen de ontwikkelingen in het 

gebied, heeft ook beroep ingesteld. 

 

Wij verwachten dat behandeling van de 

beroepen door de RvS pas op zijn vroegst 

tegen het einde van dit jaar zal kunnen 

plaats vinden. 

 

Uitbreiding van het veevoederbedrijf 

AgruniekRijnvallei  

Vorig jaar in juni ontstond in Rhenen grote 

commotie toen dit bedrijf (voorheen Rijnvallei 

en daarvoor Van Cooten) aankondigde 

naast de bestaande silogebouwen van 22m 

hoogte een gebouw voor de opslag en 

doorvoer van grondstoffen voor de 

veevoederindustrie te bouwen. Dit nieuwe 

gebouw zou tot 60m hoogte moeten worden 

opgericht! Let wel: de Cuneratoren is 81m 

hoog en daarmee zou het gebouw van 

AgruniekRijnvallei de Cuneratoren in de 

directe omgeving letterlijk naar de kroon 

steken.  

De aankondiging van dit voornemen leidde 

ertoe dat op 30 mei 2011 de gemeenteraad 

van Rhenen een door de hele raad 

gesteunde motie aannam, waarin het 

College van B&W werd opgeroepen zich met 

inzet van alle mogelijke middelen te verzetten 

tegen de komst van dit gebouw. De 

wethouder RO van Rhenen verklaarde de 

motie te zullen uitvoeren.  

 

Het voornemen van AgruniekRijnvallei was 

ook de directe aanleiding van de oprichting 

van het Comité Middelwaard West dat kort 

daarop besloot dat het voornemen van 

AgruniekRijnvallei in directe samenhang moet 

worden gezien met alle andere industriële 

ontwikkelingen in de Middelwaard West.  

 

Inmiddels heeft AgruniekRijnvallei aange-

geven het voornemen door te zetten. Eind 

maart diende het bedrijf een principeverzoek 

in bij Buren met het verzoek daaraan 

medewerking te verlenen. Eerder had de 

wethouder RO van Buren al laten weten 

daartoe bereid te zijn.  

 

 
Zonsondergang NederRijn, november 2011, foto 

Dirk Prins 

 

De verwachting is dat het voornemen van 

AgruniekRijnvallei na de zomer in behan-

deling zal worden genomen in de gemeente-

raad. 

 

Het spreekt voor zich dat wij ons ook tegen 

deze ontwikkeling zullen verzetten. Buren 

heeft er nog steeds geen idee van welke 

negatieve impact alle plannen hebben op 

Rhenen. Het industrieterrein ligt in een uithoek 

van de gemeente Buren, maar het ligt in de 

voortuin van Rhenen. Dit argument heeft 

echter tot nu toe geen rol van betekenis 

gespeeld in de besluitvorming over deze 

plannen door onze zuiderburen.  

 

Jules Scholten 
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BEROEP TEGEN HET VASTSTELLINGSBESLUIT 

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 

RHENEN EN SCHORSINGSVERZOEK 

 

Nadat in september 2011 de gemeenteraad 

het bestemmingsplan had vastgesteld, stelde 

de WMR op 18 december 2011 beroep in 

tegen de vaststelling van dit plan bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS. 

Tegelijkertijd dienden wij een verzoek in om 

een zogenoemde ‘voorlopige voorziening’ 

(ook wel ‘schorsingsverzoek’ genoemd).  

 

De behandeling van het schorsingsverzoek 

vond plaats op 31 januari 2012. Daarbij 

voerden wij drie onderwerpen op: 

 de wijzigingsbevoegdheid voor het 

College van B&W in het vergroten van 

bouwvlakken van 1ha tot een 

oppervlakte van maximaal 1,5ha; 

 de wijzigingsbevoegdheid voor B&W tot 

het vergroten van de bouwhoogte van 

9m tot 12m bij agrarische bedrijfsge-

bouwen; 

 de ontoereikende doorwerking van het 

PlanMER in de besluitvorming. 

 

Wat betreft de eerste twee onderwerpen, 

beperkten wij ons tot die artikelen, waarvan 

de voortijdige uitvoering, dus voordat het 

bestemmingsplan onherroepelijk zou zijn 

geworden, een juridische precedentwerking 

zou kunnen hebben voor toekomstige aan-

vragers: “hij mocht wel uitbreiden, dus mag ik 

ook”. Bovendien zou de WMR bij afzonderlijke 

aanvragen steeds weer een apart bezwaar-

schrift moeten indienen, met mogelijk kost-

bare juridische procedures.  

 

 
Gewone vogelmelk op zomerdijk Palmerswaard, 

mei 2012, foto Dirk Prins 

 

Aangaande de beoogde schaalvergroting 

en intensivering van agrarische bedrijven en 

(pluim)veehouderij, waarschuwden wij voor 

de strijdigheid met het landelijke en regionale 

Reconstructiebeleid. Na de Reconstructiewet 

van 31 januari 2002 werd de Gelderse Vallei in 

2004 aangewezen als Reconstructiegebied. 

Achtergrond van de Reconstructiewet was 

de uitbraak van dierziekten in gebieden met 

intensieve (pluim)veehouderij, zoals de 

varkenspest, Q-koorts en vogelgriep. Door 

anno 2010 in het Binnenveld weer terug te 

vallen op het “oude intensieve beleid van 
vóór 2002” is de uitbraak van besmettelijke 

dierziekten weer levensgroot aanwezig.  

 

Een van de maatregelen om intensivering en 

schaalvergroting mogelijk te maken, is de 

Wijzigingsbevoegdheid door het College in 

art. 3.4.c voor 12m hoge bedrijfsgebouwen 

(megastallen).  

 

Om schaalvergroting en intensivering nog 

gemakkelijker te maken, is er ook geen lange 

termijn bedrijfsplan meer nodig. Bijv. een 

aanbevelingsbrief van de bank (geldschieter 

bij investeringen) voor de financieel-econo-

mische noodzaak van schaalvergroting is vol-

doende.  

 

In plaats van “meer en groter en technische 

oplossingen” zou de agrarische sector zich 

juist moeten richten op duurzame en 

diervriendelijke alternatieven. Hiermee zijn nu 

volop experimenten aan de gang, zoals 

open stallen. De investeringen hiervoor zijn 

lager dan de oplossing van hoge 

bedrijfsgebouwen van 12m, die nodig zou zijn 

voor het inbouwen van klimaatverbeterende 

technische voorzieningen en installaties om 

het “dierenwelzijn” te bevorderen. Het kan 

dus ook anders.  

 

Betreffende de volgens ons ontoereikende 

doorwerking van het PlanMER in de besluit-

vorming, hebben wij aangevoerd dat in de 

Toelichting bij het bestemmingsplan alleen 

wordt gesteld dat het MER heeft aangetoond 

dat de milieugevolgen beperkt zijn. In de 

Toelichting wordt niet gerept over de wijze 

waarop in het besluit rekening is gehouden 

met de alternatieven; die worden niet eens 

genoemd. De motivering daarover is wel 

vereist door de Wet milieubeheer (Wm art. 

7.14, lid 1b) waarin staat: In of bij het plan 

wordt in ieder geval vermeld hetgeen is 

overwogen omtrent de in het milieu-

effectrapport beschreven alternatieven.  

 

Verder hebben wij erop gewezen dat in art. 

7.14, lid onder c van de Wm staat: In of bij het 

plan wordt in ieder geval vermeld hetgeen is 

overwogen omtrent bij het ontwerp van het 
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plan ter zake van het milieu-effectrapport 

naar voren gebrachte zienswijzen. Dat is niet 

gebeurd voor de zienswijze van de WMR. De 

RvS heeft uitspraak gedaan op 16 februari jl. 

Resultaat: geen van onze argumenten 

noopte tot het treffen van een voorlopige 

voorziening.  

Deze uitspraak hoeft echter geen directe 

consequentie te hebben voor de behan-

deling van de beroepszaak later dit jaar. Het 

is namelijk goed mogelijk dat ons beroep 

toch succesvol zal blijken te zijn, omdat de 

RvS vooral gevoelig is voor wettelijke tekort-

komingen.  

 

Willy Hoorn en Jules Scholten 

 

 

 

 

BESTEMMINGSPLAN VOGELENZANG EN 

ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE (EVZ) 
 

Op 3 oktober 2011 heeft de WMR een uitge-

breide zienswijze ingediend over beide 

ontwerp bestemmingsplannen. In de vorige 

Nieuwsbrief berichtten wij daarover uitvoerig.  

In januari 2012 besloot de gemeenteraad om 

de behandeling van de beide ontwerp 

bestemmingsplannen te splitsen. Op 

24 januari stelde de gemeenteraad van 

Rhenen het bestemmingsplan Vogelenzang 

gewijzigd vast.  

 

Op 10 januari werd door de gemeenteraad 

een hoorzitting over het bestemmingsplan 

Vogelenzang (de woonwijk) gehouden. 

Daarin lichtten wij onze zienswijze toe, waarbij 

wij ons met name richtten op de slechte 

ontsluiting van de woonwijk en het teleur-

stellende ambitieniveau voor de toepassing 

van duurzaamheid in de uitvoering. Veel 

raadsleden haakten in op beide aspecten. 

 

 
Presentatie wonen in vogelenzang, mei 2012, foto 

Jules Scholten 

 

Volgens ons leidt de gebrekkige ontsluiting bij 

de te verwachten verkeerscongestie rondom 

de kruising van de N223 en N225 tot een 

onveilige situatie en tot een gebrekkige 

bereikbaarheid van de wijk voor hulpdiensten 

bij noodsituaties. De wethouder wist de raad 

echter te overtuigen dat de ontsluiting onder 

het poortgebouw aan de Zwarteweg in 

combinatie met een nood in- en uitgang aan 

de zuidzijde bij de Cuneralaan voldoende 

waarborg voor de veiligheid biedt. Onze 

zienswijze over Vogelenzang werd slechts op 

één klein punt overgenomen. De door-

rijhoogte onder het poortgebouw moet 

minimaal 4,5m zijn. 

 

 
Kaalslag terrein Vogelenzang, mei 2012, foto Jules 

Scholten 

 

Wat betreft de toepassing van duurzaamheid 

in de wijk, voerden wij aan dat geen 

aandacht was besteed aan het actieve 

gebruik van zonne-energie (zonnepanelen 

voor de opwekking van elektriciteit en 

zonneboilers voor de warmwatervoorziening). 

De wethouder antwoordde dat het 

ambitieniveau tijdens de bouw nader kan 

worden ingevuld en daarmee nam de raad 

ook genoegen. Na de bekendmaking van 

het bestemmingsplan was er gelegenheid tot 

en met 4 april tot het instellen van beroep bij 

de (RvS). We hebben besloten dat niet te 

doen.  

 

Inmiddels is gebleken dat de bouw van de 

nieuwe wijk grote vertraging zal oplopen. In 

de wijk moet 40 % van het totaal van de 237 

te bouwen woningen bestemd zijn voor de 

sociale woningbouw. Tot nu toe heeft het 

Bouwfonds Regio Midden, als initiatiefnemer, 
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nog geen woningstichting bereid gevonden 

daarvoor woningen af te nemen. De 

gemeente houdt het Bouwfonds aan de 

gemaakte afspraak. Deze ontwikkeling kan 

naar verwachting een vertraging opleveren 

van verscheidene jaren. Het terrein zal dus 

nog geruime tijd braak blijven liggen en dat is 

niet goed voor alle betrokken partijen en ook 

niet voor het landschap en de natuur.  

Het bestemmingsplan EVZ is nog niet 

vastgesteld. Wanneer dat zal gebeuren, be-

kijken wij of daartegen beroep zal worden 

ingesteld. 

 

Jules Scholten 

 

 

 

 
 

 

NATUURBEHEER, NATUURACTIES EN NATUUR EDUCATIE  

 

INSPRAAKAVOND INGENSE WAARDEN  
 

Historie 

De huidige waterplas (ca. 100ha.) die aan de 

zuidkant van Rijn, ten westen van het veer en 

pal tegenover Elst ligt, is ontstaan in de 70er 

jaren door het winnen van zand ten behoeve 

van de baksteenindustrie. Er stonden daar 

vroeger twee steenfabrieken en een 

boerenhoeve. Sinds 2009 is Ingense Waarden 

bv bezig deze plas te vullen met baggers-

pecie zodat de diepte van de plas wordt 

teruggebracht van de oorspronkelijke 20m 

naar 5m. Hiervoor is vergunning verleend en 

de werkzaamheden zijn in volle gang. Dit zal 

nog ca. 6 jaar duren. Daarna blijft volgens de 

huidige vergunning een plas van 5m diepte 

bestaan en zal er uiterlijk niet veel aan het 

gebied veranderd zijn. 

 

Nieuw natuurgebied 

De Gemeente Buren vindt dat het gebied 

toegankelijk moet worden voor nieuw gebruik 

en natuurbeleving. Ingense Waarden bv zou 

graag meer bagger willen storten omdat dit 

extra geld opbrengt. Het idee is om met een 

gedeelte van de opbrengst het gebied te 

herinrichten tot een natuurgebied, waar men 

kan recreëren (stille recreatie). Het gebied 

krijgt daardoor toegevoegde waarde voor 

landschap en natuurontwikkeling. De beoog-

de inrichting moet wel aan een aantal voor-

waarden voldoen:  

 de kans op overstromen mag niet toe-

nemen; 

 er mogen niet teveel bomen komen;  

 niet al het open water mag verdwijnen; 

 het gebied dient te voldoen aan Natura 

2000 doeleinden.  

 

 

 

 

 

Reacties op 8 mei 2012 

Doel van de bijeenkomst was het peilen van 

reacties van aanwonenden, gebruikers en 

belanghebbenden op het ontwerpplan dat 

in opdracht van Ingense Waarden bv door 

Buro Stroming is gemaakt. Aanwezigen 

werden uitgenodigd ideeën in te brengen 

zodat men hiermee rekening kan houden in 

de ontwikkeling van het nieuwe plan. Een 

paar voorbeelden: 

 Vissers willen graag een parkeerplek voor 

auto's aan de westzijde van gebied en 

geen watersport in de zin van 

motorboten of jetski's.  

 Door het aanbrengen van een boom-

stam in de rivieraansluiting kan worden 

voorkomen dat de ongewenste motor-

boten etc. binnenkomen. Kano’s en 

roeiboten zijn in het plan welkom. 

 In het kader van Natura 2000 is het 

gebied aangewezen voor diverse vogels. 

Voor Porseleinhoen, Oeverzwaluw en 

IJsvogel zijn er eenvoudig maatregelen 

te nemen die deze soorten ten goede 

zullen komen. Voor Kwartelkoning moet 

dit nog nader worden bekeken, die heeft 

immers Glanshaver-hooilanden nodig. 

 Er wordt voorgesteld een kijkscherm bij 

het gebied -dicht bij de dijk- te maken 

om verstoring te voorkomen. 

 Het uitzetten van een wandelroute. 

 

Wandelen in de Ingense Waarden 

De voorgestelde wandelroute ligt over de 

zomerdijk en via een brug over de rivier-

aansluiting kan men langs het hele gebied 

lopen. Het rondje lopen wordt dan voort-

gezet via de Veerweg en de dijk naar het 

startpunt. Het totale rondje wordt 4km lang. 

Buiten de wandelroute is het gebied moeilijk 

toegankelijk vanwege het voorgestelde 

moerasgedeelte.  
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Toekomstige activiteit ‘aan de overkant’ 

De huidige werkzaamheden gaan nog een 

lange tijd duren, ondertussen wordt een 

herinrichtingsplan gemaakt waarbij sugges-

ties zoals ingebracht tijdens de inspraak-

avond 8 mei worden meegenomen. In het 

uiteindelijke plan moeten de doelstellingen 

van het gebied ten aanzien van de 

natuurwaarden en doelsoorten worden 

vastgesteld en de manier waarop men deze 

doelstellingen dient te waarborgen. Het plan 

zal t.z.t. worden gemaakt en in de 

openbaarheid worden gebracht. De be-

doeling is, om als het plan vastere vorm 

aanneemt, een vervolg inspraakavond te 

organiseren. Al met al ziet het plan er goed 

uit en is het zeker een verrijking voor de 

omgeving en zal de natuurwaarde en bele-

ving toenemen. Vogelbescherming, KNNV 

Wageningen en Rhenen en de WMR denken 

verder mee. Zo worden de natuurbelangen in 

het plan geoptimaliseerd.  

 

Wil Schulte 

 

 
 

 

INVENTARISATIE PALMERSWAARD  
 

Inleiding 

Als WMR gaat ons het natuurgebied 

Palmerswaard als onderdeel van het fraaie 

en zo uitgestrekte buitengebied van Rhenen 

na aan het hart. Het gebied heeft al jaren 

lang onze aandacht. Een van de succesvolle 

acties van de WMR was tegen de ontzanding 

en aanleg van een jachthaven. De 

aangekondigde herinrichting van het gebied 

stagneert door de discussies over de moge-

lijke aanleg van een nevengeul van de 

Neder-Rijn (project Ruimte voor de Rivier). De 

WMR is geen voorstander van de aanleg van 

de nevengeul.  

 

Waarom wil men een nevengeul aanleggen? 

Er worden twee argumenten aangedragen. 

De aanleg van de nevengeul verhoogd de 

afvoer capaciteit van de uiterwaarde en zal 

het risico van overstroming verkleinen. Een 

tweede reden is een gevolg van de Europese 

Waterkaderrichtlijn waarin is opgenomen dat 

er langs de rivieren meer paaiplekken voor 

vissen moeten komen. 

 

Voor de onderbouwing van ons standpunt 

voor de herinrichting van de Palmerswaard is 

het nodig om de juiste gegevens te hebben 

over de flora en fauna in het gebied. De 

WMR was blij dat de KNNV (Kon. Ned. 

Natuurhistorische Vereniging) afdeling  

Wageningen e.o. in 2010 besloot een 

inventarisatie uit te voeren van de 

Palmerswaard, inclusief het voorstellen van 

beheer adviezen. Een aantal WMR vrijwilligers, 

lid van de KNNV, hebben aan de inventari-

satie en rapportage meegewerkt.  

 

Er vinden in de Palmerswaard regelmatig 

inventarisaties van de broedvogels plaats. De 

laatste inventarisatie de hogere planten 

dateert van het eind van de jaren negentig, 

welke is uitgevoerd in overleg met de 

beheerder van het gebied, de Stichting Het 

Utrechts Landschap (HUL). Bovendien vond er 

in 2009 een visonderzoek plaats door de 

Stichting RAVON, die naast vissen de 

verspreiding van reptielen en amfibieën 

onderzoekt. 

 

Tijdens de KNNV inventarisatie zijn zes 

groepen organismen bekeken:  

 

 vaatplanten 

 mossen 

 vogels 

 dagvlinders 

 libellen 

 sprinkhanen 

 

 
KNNV plantenwerkgroep bezig met inventarisatie, 

juni 2011, foto Dirk Prins 

 

Hieronder worden de resultaten van een 

paar groepen gegeven. Voor meer infor-

matie verwijzen we graag naar het volledige 

KNNV rapport. 

 

Resultaten planten 

Er zijn in totaal 350 soorten (hogere) planten 

gevonden in het hele gebied (natuur-

gedeelte, de steilrand en de bermen langs 

de Veerweg). In het natuurgedeelte alleen 

zijn 265 soorten beschreven. Interessante, en 

vaak zeldzame en bedreigde soorten die 

voorkomen in de Palmerswaard zijn o.a. 
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Veldgerst, Goudhaver, Kruisbladwalstro, 

Echte kruisdistel, Grote bevernel en Knolrib-

zaad (typische stroomdal soorten). Klein 

vlooienkruid, Bilzekruid en Karwijvarkenskervel 

zijn niet meer aangetroffen. 

 

Jarenlang was er in het natuurgedeelte van 

de Palmerswaard nauwelijks sprake van 

beheer. Er graasden ’s zomers alleen enkele 

jonge koeien van boer Van de Heuvel. Als 

gevolg van deze lichte vorm van beheer is 

het gebied sterk is verruigd. Een massale groei 

van o.a. Grote brandnetel, Akkerdistel, 

Dauwbraam, Zwarte mosterd, Reuzen-

balsemien en Rietgras is gevonden tijdens de 

inventarisatie. 

 

 
Grasmus Palmerswaard, mei 2012, foto Dirk Prins 

 

Op de steilrand tegenover de Veerwei 

groeien ook een opvallend aantal bijzondere 

soorten zoals de Kleine pimpernel, Vijfdelig 

kaasjeskruid, Wilde marjolein, Cichorei, 

Borstelkrans en Bastaard-schaafstro. 

 

Aan de rivieroever en op de kribben groeien 

opvallend veel stuifmeel- en nectarrijke 

planten zoals Late guldenroede, Hertsmunt, 

Koninginnen-kruid, Wilde bertram en Smalle 

aster. Enkele interessante nieuwkomers zijn 

Rivierkruiskruid, Rode ogentroost en Oranje 

springzaad, naast opvallend veel Grote 

engelwortel en Gevleugeld helmkruid. 

 

Resultaten vogels 

Van 48 vogelsoorten werd het broeden in de 

Palmerswaard vastgesteld met in totaal 381 

territoria. Dat is begrijpelijkerwijze heel wat 

meer dan waargenomen door Ko Steenman 

in 1975, toen het gebied nog een weide was 

en er net begonnen was met de kleiwinning. 

In 1975 zijn er 29 soorten aangetroffen en 100 

territoria. Door de opslag van ruigtes, bomen 

en struiken zijn soorten als Bosrietzanger, 

Grasmus, Tjiftjaf en Merel talrijker geworden 

en de vogels van het grasland en open 

terrein vrijwel verdwenen. Zo broeden er 

bijvoorbeeld geen Graspiepers meer in de 

Palmerswaard. Het is bijzonder dat de 

IJsvogel en de Nachtegaal werden waar-

genomen. Watersnip, Blauwborst en Sprink-

haanzanger zijn niet aangetroffen, mogelijk is 

het terrein te klein of is het te sterk verruigd of 

bebost. 

 

Resultaten vissen 

De resultaten van het RAVON onderzoek 

tonen aan dat in de kleiputten zogenaamde 

limnofiele soorten als Bittervoorn, Kroeskarper, 

Vetje, Rietvoorn en Zeelt werd leven. Daarvan 

genieten de 3 eerstgenoemde een bijzon-

dere bescherming. 

 

Conclusies en aanbevelingen voor beheer 

Door verandering van het landgebruik van 

landbouw naar natuur is de biodiversiteit in 

de Palmerswaard sterk toegenomen. 

Waarschijnlijk overbodig te zeggen dat veel 

aangetroffen soorten kenmerkend voor het 

rivierengebied.  

 

Het speciale van de Palmerswaard zijn de 

kleiputten, en de hieraan verbonden biodi-

versiteit. De bijzondere vispopulatie van deze 

putten is al vermeld. De kleiputten hebben 

ook een belangrijke functie voor de 

aanwezige amfibieën (lees hoeveel padden 

er weer zijn overgezet), plus kikkers en 

salamanders, en reptielen (ringslang), maar 

ook voor de libellen en andere insecten, 

waterplanten en de bever die er intussen ook 

is waargenomen.  

 

De aanleg van de nevengeul zal de 

kleiputten verstoren en vissoorten doen 

verdwijnen. Het is erg belangrijk dat stilstaand 

water aanwezig blijft in de Palmerwaard voor 

padden, libellen, enz. Daarom is de WMR 

geen voorstander voor de aanleg van de 

nevengeul.  

 
Konik paarden in Palmerswaard, juni 2011, foto Dirk 

Prins 
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Sinds er een hoogwatervrije plek beschikbaar 

is - nabij de N225, naast het Sinnehus - laat 

HUL er nu Konik paarden en Galloway 

runderen grazen en dat vermindert gelukkig 

de verruiging. Een beetje verruiging is 

natuurlijk prima, en het zou goed zijn als 

enkele oude boskernen met volwassen 

bomen zich zouden kunnen ontwikkelen.  

 

De openheid van het gebied wordt ook 

bevorderd door het kappen van een deel 

van de vele Wilgenopslag door en voor 

aanwonenden. Op deze manier houden ze 

uitzicht op de rivier. De bewoners aan de 

steilrand spelen niet altijd een positieve rol in 

verantwoord kappen van de vegetatie. 

Recentelijk nog ging het weer mis. Door een 

bewoner werd op de zuidhelling een stukje 

van het oude hardhoutooibos met zijn fraaie 

zomereiken, essen en vogelkersen wegge-

kapt t.b.v. van zon en uitzicht. De gemeente 

handhaaft hierin te weinig.  

 

Mocht de nevengeul toch aangelegd 

worden, dan moet er gekeken worden naar 

andere mogelijkheden voor stilstaand water. 

Er lopen aan de voet van de steilrand een 

kleine oude rivierbedding en een sloot. Deze 

zijn allebei dichtgeslibd en verruigd. Deze 

zouden weer uitgediept kunnen worden 

zodat daar weer helder water en kwel kan 

ontstaan en er misschien de Kamsalamander 

zou kunnen terugkeren.  

 

 
Overhandiging van het KNNV rapport aan 

wethouder Van de Berg en directeur-rentmeester 

Glastra, februari 2012, foto Dirk Prins 

 

In het maaibeheer langs de rivieroever zou 

men de zomerdijk ook moeten betrekken 

want daar is op de zuidhelling een grote 

potentie aanwezig voor bijzondere 

stroomdalsoorten die bij verruiging minder 

kans maken terug te keren. Daar waar 

gemaaid wordt zie je trouwens dat de 

runderen en paarden gemakkelijker terug-

keren om te grazen zodat de verruiging er 

blijvend beperkt blijft.  

 

Dirk Prins 

 

 

 

 

NATUURBEHEER KWINTELOOIJEN en WMR 

thema avond 
 

Zoals in de laatste nieuwsbrief van 2011 

gemeld, is op zaterdag 29 oktober 2011 de 

“Natuurwerkgroep Kwintelooijen” begonnen 

met het natuurbeheer in Kwintelooijen.  

 

Kwintelooijen is een belangrijk recreatie-

gebied en een uniek natuurgebied waar veel 

beschermde planten en dieren voorkomen.  

 

Het bijzondere van Kwintelooijen is dat er, 

door het open karakter, een uitgebreide 

pioniersvegetatie voorkomt. Deze pioniers-

vegetatie blijft alleen bestaan als het gebied 

niet dicht groeit. Het Recreatieschap, 

verantwoordelijk voor het beheer, heeft 

helaas niet voldoende middelen ter 

beschikking om het gebied intensief te 

beheren. Zo zijn de grote grazers uit 

Kwintelooijen verdwenen en wordt er nu 

slechts voor korte periodes drukbegrazing 

met schapen toegepast. Maar dit is 

onvoldoende om het gebied open te 

houden.  

 

 
Enkele leden natuurwerkgroep Kwintelooijen, 

maart 2012, foto Michiel Houthijzen 

 

Na discussies met het Recreatieschap, 

hebben de WMR en IVN Veenendaal-Rhenen 

hun vrijwilligerskrachten gebundeld om de 

heidehelling en de grote erosie-geul, eigenlijk 
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het gebied tegenover het geologisch 

monument, te ontdoen van vooral de 

berkenopslag. De Natuurwerkgroep 

Kwintelooijen is in het seizoen 2011-2012 zeven 

keer een zaterdagochtend of -middag actief 

geweest. De ene keer met 10 vrijwilligers, een 

andere keer met 25 enthousiastelingen 

(vooral als de IVN jeugdgroep “De 

Zwammen” mee deed). De laatste werkdag 

was zaterdag 3 maart. Na deze dag konden 

we niet meer werken omdat het vogelbroed-

seizoen begon. 

 

 
Hard werken!, maart 2012, foto Michiel Houthijzen 

 

Het resultaat mag er zijn. De helling is 

ontdaan van de meeste kleine berken-

boompjes, en de erosiegeul is weer goed 

zichtbaar. We durven te stellen dat 

Kwintelooijen er mooier op geworden is en 

dat het open karakter van het gebied 

voorlopig veilig is gesteld.  

 

Het resultaat is natuurlijk een belangrijke 

motivatie om als vrijwilliger actief te zijn. Maar 

daarnaast is het werken met een groep in de 

natuur ook gewoon erg leuk en gezellig. Het 

weer was niet altijd even geweldig, maar als 

je eenmaal bezig was maakte dat ook niet 

veel uit. En voor de inwendige mens werd 

altijd prima gezorgd met koffie, thee, fris, en 

zelfgemaakte cake.  

 

Om donateurs van de WMR te informeren 

over de werkzaamheden, heeft de WMR de 

jaarlijkse thema avond georganiseerd op 

woensdag 9 mei in Kwintelooijen. Ruim 30 

mensen kwamen naar de WMR bijeenkomst. 

Na een korte inleiding in ‘La Montagne’ 

verzorgd door Han Runhaar over de 

werkzaamheden van de Natuurwerkgroep 

Kwintelooijen, heeft de groep een wandeling 

door Kwintelooijen gemaakt. 

 

 
Heidehelling ontdaan van berkenboompjes, mei 

2012, foto Marjolein Posthumus 

 

Een van de aanwezigen was de heer van 

Oostrum, burgemeester van Rhenen. Hij heeft 

tijdens de bijeenkomst, in de hoedanigheid 

van voorzitter van het Recreatieschap, zijn 

waardering uitgesproken voor het werk van 

de Natuurwerkgroep Kwintelooijen. Als blijk 

van waardering voor de inspanningen van 

de natuurwerkgroep heeft het recreatie-

schap een informatiepaneel en een picknick-

tafel laten plaatsen aan de voet van de 

heidehelling. Hierdoor kunnen we bezoekers 

van Kwintelooijen beter informeren over onze 

activiteiten, en iets comfortabeler pauzeren 

tijdens het werk.  

 

 
Aanbieding sleutel van het informatiepaneel door 

van Oostrum aan Runhaar, mei 2012, foto 

Marjolein Posthumus 

 

Tussen de laatste werkdag (3 maart) en de 

themabijeenkomst (9 mei) was de natuur 

weer tot leven gekomen en konden we 

duidelijk zien waar nieuwe berkenboompjes 

aan het opkomen waren. Het mag duidelijk 

zijn, als we het open karakter van het gebied 

willen bewaren, dan moeten we regelmatig 

het beheer een handje helpen. En dat gaat 

natuurlijk makkelijker als we meer vrijwilligers 

hebben. Heeft u interesse, of kent u anderen 
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die mogelijk geïnteresseerd zijn, laat het ons 

weten op info@stichtingwmr.nl . 

 

Zoals gezegd, ruim 30 mensen kwamen naar 

de WMR thema-avond. Er waren vertegen-

woordigers van het recreatieschap, leden 

van IVN, vrijwilligers van de natuurwerkgroep, 

WMR bestuursleden en kerngroep leden. Het 

viel ons op dat het aantal deelnemende 

WMR donateurs erg beperkt was. En dat 

vinden we jammer. Naast het toezenden van 

de Nieuwsbrief naar alle donateurs is de 

thema avond voor ons een belangrijk middel 

om de donateurs te informeren over wat we 

doen en om te horen wat de donateurs van 

belang vinden voor het werk van de WMR. 

We willen graag van u horen welke invulling 

van de jaarlijkse thema avond u graag wilt 

zien om meer donateurs aan deze thema 

avonden mee te laten doen. Voor dit doel 

vindt u verderop deze nieuwsbrief een korte 

enquête. 

 
Pieter Windmeijer en Han Runhaar 

 

PADDENWERKGROEP  
 
Op 13 april, 10 dagen later dan vorig jaar, 

werden langs de Utrechtsestraatweg bij de 

Palmerswaard, en eerder op 29 maart langs 

de Cuneraweg bij Heimerstein de laatste 

padden overgezet. De temperaturen bleven 

alsmaar laag en de dieren (vrouwtjes) zaten 

op het laatst alleen nog wat bij het achterste 

scherm aan de N225 te bibberen bij 8 ºC. 

 

 
Maart 2012, Foto Dirk Prins 

 

Over de hele periode genomen was het te 

koud en te droog voor een gunstige trek. 

Veel vrouwtjes padden zullen de trek hebben 

afgeblazen. Landelijk was het beeld tijdens 

de trek nog veel ongunstiger dan bij ons.  

 

Dit jaar dus een veel lagere totaalscore dan 

vorig jaar: 2835 dieren vanaf 2 maart op 26 

avonden. Verdeeld over de verschillende 

plekken levert dat de volgende aantallen: 

 

 op de N225 ter hoogte van de 

Palmerswaard; 1307 padden, 8 kikkers en 

2 salamanders, en dat is ruim 700 minder 

dan het record van vorig jaar met 2064 

padden, maar wel veel meer dan de 978 

dieren van 2 jaar geleden. De schermen 

zullen ongetwijfeld positief uitgepakt 

hebben. 

 

 bij de Cuneraweg/Grift kwamen we op 

1515 padden en 4 kikkers uit, en dat is juist 

400 meer dan de 1101 padden en 5 

kikkers van vorig jaar, maar toen startten 

we daar pas 10 dagen later. De 

paddenvrouw-man verhouding was hier 

ongeveer 1 op 3. De eerste goede avond 

44 mannetjes en 5 vrouwtjes en weken 

later juist meer vrouwtjes dan mannetjes. 

 

Op vier avonden was er na 20.00 uur een 

wegomlegging over de Cuneraweg door 

werkzaamheden aan de Grebbeweg. 

Verkeersborden bleken hier uiteindelijk toch 

niet mogelijk omdat ambtenaren de verkeers-

doorstroming belangrijker vonden!  

 

Met de wethouder moet gesproken gaan 

worden over maatregelen op deze locatie, 

bijvoorbeeld verkeersborden en schermen. 

Het werk was er met 4 mensen net te doen 

omdat de verkeersdrukte wel mee viel. Als 

deze toeneemt, is het er erg lastig werken 

met de smalle berm waardoor de dieren zo 

op de weg zitten. Dit jaar zijn we er ook meer 

in het bos op de weg naar de villa gaan 

rapen waar de dieren graag op het warmere 

asfalt zitten. 

 

De omstandigheden zijn bij de Cuneraweg 

en de N225 verschillend. De wind, temperatuur en 

vochtigheid voelen vaak anders aan en het 

aantal dieren past zich daar aan, zodat 

beide locaties elkaar afwisselden in waar elke 

avond de meeste liepen. 

 

De piek was dit jaar op 22 maart bij een 

graad of 14 met 651 dieren bij een heldere 

hemel, terwijl we die meestal hebben bij nat 

weer. Nee, regen hebben we haast niet 

gehad en dat is misschien wel prettig voor 

ons maar niet gunstig voor de amfibieën. 

mailto:info@stichtingwmr.nl
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Via www.telmee.nl zijn onze aantallen weer 

op www.padden.nu terecht gekomen, 

uitgesplitst naar Cuneraweg en N225.  

 

 

Er waren weer ongeveer 25 vrijwilligers wis-

selend actief. Sander was een van de nieuwe 

leden en gelijk bijna elke avond actief, 

welkom!  

 

Beste mensen weer bedankt voor de 

samenwerking en tot het volgende jaar! 

 

Olga van de Donk en Gerard Vernooy  

 

 

 
Even geduld….., maart 2012, foto Dirk Prins 

 

 

 

KORTE BERICHTEN 

  

IN MEMORIAM COR HOLSBEEKE 

 
Op 22 december 2011 overleed Cor 

Holsbeeke na een slopende longziekte op de 

leeftijd van 73 jaar. Cor werd, nadat hij was 

komen wonen in Rhenen in 2007, donateur en 

gedurende enkele jaren was hij onze 

kascommissaris. Hij karakteriseerde zijn leven 

als te bewegen tussen de cijfers en de natuur. 

Werken met financiële cijfers was zijn werk en 

de natuur vormde zijn hobby. Hij vervulde 

bestuursfuncties van diverse organisaties, 

meestal in de rol van penningmeester. Als 

kascommissaris van de WMR was Cor weer 

bezig met cijfers en diende tegelijkertijd het 

natuurbelang. Wij zijn Cor dankbaar voor de 

vakkundige wijze waarop hij onze financiën 

controleerde. 

 

Jules Scholten 
 

VOORTGANGSGESPREK MET B&W 

 
Dit gesprek vindt eind juni plaats, we zullen u 

in de eerstvolgende Nieuwsbrief uitgebreid 

informeren.  

 

LEZING ARNOLD HEERTJE  

 
De lezing vond plaats op 26 maart in de hal 

van het gemeentehuis, die beschikbaar was 

gesteld door wethouder Van den Berg. De 

lezing werd georganiseerd door de Stichting 

Comité Middelwaard West.  

 

Voor meer dan 100 belangstellenden, 

waaronder enkele vertegenwoordigers van 

de drie bedrijven, die actief zijn in de 

Middelwaard West, hield prof. Heertje een 

bevlogen en interessant betoog. Enkele 

opmerkelijke punten daaruit:  

 

 Economie is meer dan financieel gewin 

en werkgelegenheid alleen. De kwaliteit 

van de leefomgeving, natuur en cultuur 

behoren ook tot de economische 

aspecten, die bij besluiten moeten 

worden mee-gewogen om goed inzicht 

te krijgen in de behoeften van mensen nu 

en later.  

 Naast de formele democratie met besluit-

vorming door gekozen overheden moet 

meer aandacht worden gegeven aan 

burger initiatieven en inspraak (de infor-

mele democratie). De activiteiten van het 

Comité vormen daarvoor een goed voor-

beeld. 

 Er is een onevenredige verdeling van 

‘lusten en lasten” waarbij de bedrijvigheid 

van de Middelwaard West is gelegen in 

Buren in de provincie Gelderland en de 

negatieve gevolgen daarvan worden 

ondervonden in Rhenen in de provincie 

Utrecht. Buren heeft aan deze oneven-

redige verdeling nauwelijks aandacht 

gegeven. 

 

 
Prof. Heertje, maart 2012, foto Jules Scholten 
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 De besluitvorming over alle bedrijvigheid 

is versnipperd over de drie bedrijven 

afzonderlijk. Een integrale en daarmee 

transparante aanpak is hard nodig. 

 

Na de pauze gaf Jan Klijn een reactie op de 

lezing. Hij merkte op dat de bedrijvigheid in 

de Middelwaard West uit haar krachten 

dreigt te groeien. De schaal van de 

ontwikkelingen is in het geding. Buren heeft 

onvoldoende beseft welke impact dit heeft 

op haar noorderburen. Het zou, volgens hem, 

goed zijn als de beide provincies aandacht 

geven aan dit provinciegrens overschrij-

dende probleem. De bijeenkomst werd 

afgesloten met vragen uit het gehoor en 

discussie. 

 

 
Middelwaard West vanaf Cuneratoren, augustus 

2011, foto Ben Habets 

 

De opmerkingen van prof. Heertje en Jan Klijn 

zijn van betekenis voor de WMR, omdat de 

WMR zich ook verzet tegen de voorgenomen 

industriële ontwikkelingen in de Middelwaard 

West gelegen tegenover Rhenen en daarbij 

een beroepzaak heeft aangespannen tegen 

de gemeente Buren.  

 

Jules Scholten 

 

VODAFONE MAST SPORTWEG ELST (UTRECHT) 
 

De ontwikkelingen met betrekking tot het 

voornemen van Vodafone om een UMTS 

mast te plaatsen aan de Sportweg 9 gingen 

door de afgelopen maanden.  

 

In januari is er bij de rechtbank in Utrecht een 

mondelinge behandeling geweest over de 

intrekking van de bouwvergunning door de 

Gemeente en het beroep van Vodafone 

hiertegen bij de Rechtbank. Bij de behan-

deling door de Rechtbank konden Vodafone, 

de Gemeente Rhenen, de WMR en een 

aantal particuliere belanghebbenden een 

toelichting geven op de ingediende 

bezwaren. Op deze rechtszitting werden 

nogmaals de verschillende standpunten van 

alle partijen (ook de belanghebbenden) 

uitvoerig behandeld en stelde de rechter 

kritische vragen. Met een schorsing heeft de 

zitting bij elkaar bijna twee uur geduurd.  

 

Tijdens deze zitting bleek weer dat niemand 

echt bezwaar had tegen een zendmast maar 

dat men juist de locatie erg ongelukkig vond. 

Vodafone gaf echter te kennen dat men 

maar een 100 tot 200m speelruimte had 

vanaf de Sportweg 9, om een andere locatie 

te vinden om volledige dekking te bereiken. 

Die andere plek was er volgens Vodafone 

niet. Maar Vodafone heeft daar nooit eerder 

naar willen zoeken en ook nu nog steeds niet. 

Op 23 april is er een tussenuitspraak van de 

Rechtbank gekomen. Hierin stelt zij dat de op 

4 juli 2011 door de Gemeente geweigerde 

bouwvergunning voor plaatsing wordt 

vernietigd. De Rechtbank geeft de 

Gemeente nu de mogelijkheid om binnen 6 

weken met een andere motivering te komen, 

waarom de weigering van het verlenen van 

een bouwvergunning tóch stand moet 

houden. De vergunning weigering vanwege 

de ‘voorgevelrooilijn’ heeft de rechtbank 

resoluut afgewezen! De Gemeente moet 

haar besluit tot weigering van de al eerder 

verleende bouwvergunning herzien en het 

bouwen op Sportweg 9 toestaan. 

 

De gemeente heeft begin juni 2012 het 

besluit de vergunning te weigeren ingetrok-

ken; het is de vraag of Vodafone daarmee 

instemt en het beroep intrekt. 

 

Wil Schulte 

 

CULTUREEL PLATFORM RHENEN 
 
.. is een netwerkorganisatie met als doel: op 

de hoogte zijn van Rhenense zaken uit de 

culturele sector en daaraan verwante 

zaken/organisaties... 

 

Op de bijeenkomst van 14 maart jl. maakte 

WMR kennis met het culturele Platform. Het 

gezelschap is zeer divers. Een van de speer-

punten is: samenwerken, waar mogelijk.  

 

Deelname van de WMR ligt misschien niet 

voor de hand. Maar in verband met o.a. de 

herinrichting van de oude binnenstad van 

Rhenen, het Elisabeth plantsoen en ‘ander 

(monumentaal) groen’, maar zeker ook in 

verband met promotie en andere uitwisseling 
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van alle belanghebbenden onderling, zal 

participeren goed zijn. Ook door deelname 

aan manifestaties en markten is het leuk om 

de ontwikkelingen van dit Cultureel Platform 

van dichtbij mee te maken. Waar mogelijk wil 

WMR graag samenwerking op poten te 

zetten! Dat past momenteel heel goed in ons 

beleid. 

 

De ontwikkelingen van het Culturele Platform 

zijn voorlopig te volgen in de RBC. Er wordt 

gewerkt aan een website. Als WMR kunnen 

wij daar onze agenda publiceren en ook 

linken naar onze eigen site. 

Katelijn Kuipers (Katelijn.Kuipers@rhenen.nl) is 

de ambtenaar die voor één jaar, 8 uur per 

week, een aanstelling heeft om dit project op 

te zetten.  

 

Wil Schulte 
 

 

   
Koninks in de Blauwe kamer, oktober 2010, Grebbedijk, april 2012, foto’s: Dirk Prins 

 

     
Lekker zwoegen op de vrije zaterdag!, mei 2012, foto’s Michiel Houthuijzen 

 

         
          Lepelaars Blauwe kamer, juni 2011, foto Dirk Prins  

mailto:Katelijn.Kuipers@rhenen.nl
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ENQUÊTE VOOR DONATEURS 

 
De donateurs van de WMR zijn de kurk 

waarop we drijven. Donateurs vormen de 

directe achterban van de WMR. Het maat-

schappelijk draagvlak is voor de WMR zeer 

belangrijk.  

 

Dank zij de financiële bijdragen kunnen de 

leden van de actieve kerngroep van de 

WMR beroepsprocedures voeren (griffie-

kosten), Nieuwsbrieven uitgeven, de website 

in stand houden, acties voeren en PR 

attributen laten maken, zoals de recente 

banner voor de Natuurwerkgroep 

Kwintelooijen. 

 

Jaarvergaderingen en donateurs 

Speciaal voor onze donateurs organiseren we 

ieder jaar in april of mei een jaarvergadering.  

In eerste instantie bedoeld om financiële 

verantwoording af te leggen en te bespreken 

aan de hand van een financieel jaarverslag 

en begroting.  

 

In het verleden werd dit gedeelte vaak 

gevolgd door bijv. een diavoorstelling over 

planten of andere natuurfoto’s. Dit soort 

jaarvergaderingen werd in het verleden druk 

bezocht door de donateurs. Ook bij het 

bezoek in 2010 aan landgoed Remmerstein 

waren er ook veel donateurs aanwezig.  

 

Vorig jaar vierde de WMR haar 40-jarig 

jubileum met een cyclus van drie thema 

bijeenkomsten over natuurbehoud en 

duurzaamheid. Deze avonden werden, 

afhankelijk van het onderwerp, redelijk tot 

goed bezocht. 

 

 
Deelnemers excursie 9 mei jl. foto Marjolein 

Posthumus 

 

We realiseren ons dat de afgelopen jaren de 

traditionele jaarvergaderingen meer en meer 

veranderd zijn in themabijeenkomsten en 

excursies. Dit jaar hadden we op 9 mei een 

excursie door Kwintelooijen om ter plaatse 

het werk(gebied) van onze nieuwe Natuur-

werkgroep te tonen. Hieraan namen 

ongeveer 30 personen deel, waarvan slechts 

5 donateurs van de WMR. De vraag die bij 

ons opkwam was: doen wij iets niet goed? 

 

 
Natuurwerkgroep Kwintelooijen, mei 2012, foto 

Marjolein Posthumus 

 

Omdat de jaarvergaderingen of thema-

bijeenkomsten in eerste instantie bedoeld zijn 

voor persoonlijk contact met donateurs, staat 

hieronder een kleine enquête om te weten te 

komen wat uw wensen zijn. Door beter in te 

spelen op uw wensen hopen wij meer 

donateurs te kunnen betrekken bij de 

jaarlijkse bijeenkomst. Wij willen u vragen aan 

te geven waar uw voorkeur naar uit gaat 

(meerdere antwoorden zijn mogelijk): 

 

o Een presentatie, bijv. foto’s of film  

 

o Een rondwandeling of excursie 

 

o Een themabijeenkomst met spreker en 

discussie 

 

o Een excursie naar een natuurgebied 

buiten Rhenen. Suggesties? 

 

o Een lezing 

 

o Bezoek aan een landgoed 

 

o Alleen een gezelligheidsbijeenkomst, 

barbecue of borrel met hapje en 

drankje 

 

o Andere ideeën? 

 

Wij hopen dat u uw reactie zult willen geven. 

Dat kan via de mail: info@stichtingwmr.nl. of 

opsturen per post kan uiteraard ook: 

Secretariaat WMR / Postbus 67 3910 AB 

Rhenen 

mailto:info@stichtingwmr.nl
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Internet en elektronische Nieuwsbrief 
 

De WMR heeft een mooie website: 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! Geef u op via onderstaand e-mailadres: 

aliedeboer-waanders@hetnet.nl 

 

 

  
Uilenkast privétuin in Elst, 2012, foto Wil Schulte 
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