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Kruisdistel (Eryngium campestre), Tollewaard, foto Dirk Prins 
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Internet en elektronische Nieuwsbrief 
  

De WMR heeft een mooie internetsite: www.stichtingwmr.nl. Hierop worden actuele artikelen, 

zienswijzen, 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 bij onze penningmeester: aliedeboer-waanders@hetnet.nl 

 

 

 

WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN 

HALFJAAR? 
 

Een nieuwe nieuwsbrief ligt voor U. Deze keer 

wat minder uitgebreid dan U van ons 

gewend bent. De reden hiervan is dat een 

aantal zaken nog in behandeling zijn bij de 

Raad van State of bij de Gemeente Rhenen 

waardoor daarover nog weinig nieuws te 

melden is. We hechten er echter aan twee-

maal per jaar te kunnen melden wat onze 

activiteiten zijn, zodat met name de dona-

teurs van de WMR goed op de hoogte blijven 

van het wel en wee op het gebied van 

natuur en milieu in onze Gemeente e.o. 

 

 
IJspret plas Vogelenzang, 2010, foto Dirk Prins 

 

Hieronder een korte opsomming van de voor-

naamste activiteiten in de tweede helft van 

2012, verderop in de Nieuwsbrief wordt daar 

uitgebreider op ingegaan. 

 

Ontwikkelingen Middelwaard West 

Het dossier ‘Middelwaard West’ blijft ons 

intensief bezig houden en het is duidelijk dat 

onze actieve aandacht voor de ontwik-

kelingen op het industrieterrein tegenover 

Rhenen, in de gemeente Buren, nog gedu-

rende geruime tijd nodig zal zijn. 

 

Tollewaard  

De WMR heeft een zienswijze ingediend aan 

Gedeputeerde Staten van Gelderland over 

het voorkomen en het behoud van een kade 

met bijzondere “stroomdalflora” in de Tolle-

waard. Deze dreigt te verdwijnen door de 

aanleg van een vluchtweg over de kade. De 

provincie heeft gereageerd dat ze stroom-

dalflora aan één zijde van de kade wil 

ontzien bij aanleg, maar geeft geen dui-

delijkheid over het te voeren beheer. Voor 

behoud van de flora is goed beheer (in dit 

geval: hooilandbeheer) noodzakelijk. We be-

zinnen ons nog op onze reactie.  

 

Vogelenzang  

Er is een verzoek om handhaving bestem-

mingsplan Vogelenzang ingediend bij de 

Gemeente Rhenen in verband met mogelijke 

overschrijding van de Rode Contour. Er is 

overleg geweest -in het kader van de 

Ecologische Verbindings Zone (EVZ)- over de 

verbreding van het fietspad langs de Rijn. Ge-

keken is hoe het fietspad kan worden 

verbreed zonder al te veel schade aan te 

richten aan de daar voorkomende bedreig-

de plantensoorten. 

 

 
Winters beeld Palmerswaard, foto Dirk Prins 

 

Beheer en inrichting Palmerswaard 

Er is overleg geweest met Het Utrechts 

Landschap en Bureau Stroming over de in-

richting en beheer van de Palmerswaard. 

Daarbij is in overleg met de WMR een aange-

past ontwerp gemaakt, waarin de inrichtings- 

en beheermaatregelen voor de komende 

periode worden aangegeven. Het is prettig 

http://www.stichtingwmr.nl/


 3 

te bemerken dat de gesprekspartners open 

staan voor andere ideeën, en dat ze graag 

gebruik maken van onze expertise. 

 

Natuurwerkgroep Kwintelooijen, evaluatie en 

stand van zaken  

Uit de evaluatie van de activiteiten van de 

Natuurwerkgroep Kwintelooijen (een geza-

menlijk initiatief van de WMR en het IVN 

Veenendaal-Rhenen) is ondermeer gebleken 

dat alleen winterbeheer onvoldoende is en 

dat openhouden van het gebied voor ons 

ondoenlijk is wanneer het begrazingsbeheer 

niet wordt hersteld. 

 

 
Vrijwilligers Natuurwerkgroep Kwintelooijen, eerste 

natuurwerkdag in het centrale heideterrein, 

oktober 2011. Coördinator werkgroep (links) Bert 

Budding van het IVN, foto Han Runhaar  

 

Paddenoverzet 

Er is een verzoek ingediend bij de Gemeente 

Rhenen voor plaatsing van schermen langs 

de Cuneraweg ter hoogte van Zideris ten be-

hoeve van de paddentrek. 

Overige zaken 

Verder willen we U op de hoogte brengen 

van enkele veranderingen in de kerngroep 

die de dagelijkse werkzaamheden uitvoert. 

Michiel Houthuijzen en Pieter Windmeijer zijn 

recent uit de WMR kerngroep getreden. 

Michiel omdat hij Rhenen verliet en verhuisde 

naar de Achterhoek, en Pieter omdat hij zijn 

drukke werkkring niet langer kon verenigen 

met zijn aandeel in de werkzaamheden voor 

onze vrijwilligersorganisatie. We zullen hen 

node missen want ze waren actief bezig met 

enige nieuwe activiteiten om de profilering 

van de WMR aan te passen en het activi-

teitenprogramma van de WMR uit te breiden.  

 

We zouden de kerngroep graag weer willen 

uitbreiden; aanvullen met nieuwe en enthou-

siaste leden! Heeft u interesse of wilt U ons 

attenderen op iemand neemt U dan contact 

met ons op voor een nadere kennismaking 

met bestuur en/of de WMR kerngroep (voor 

telefoon nummers en e-mail adressen zie de 

tabel op pagina 15). 

 

De enquête die we opnamen in de vorige 

nieuwsbrief om te toetsen welke wensen er 

leefden onder de donateurs met betrekking 

tot de invulling van de jaarlijkse WMR (dona-

teurs) bijeenkomst, heeft niet het gewenste 

resultaat opgeleverd. Er kwam slechts één(1) 

reactie binnen.. 

 

De jaarlijkse acceptgirokaart is in de tweede 

helft van oktober 2012 naar alle donateurs 

verzonden. Mocht u de kaart kwijt geraakt 

zijn, u vindt het WMR bankrekeningnummer in 

de tabel op pagina 15. 

 

Wij wensen u weer veel leesplezier toe! 

 

 

Han Runhaar en Roel van de Weg 

 
 
 

 
 

VOORTGANGSGESPREK MET DE WET-

HOUDERS RO EN NATUUR 
 
Op 27 juni jl. vond het eerste halfjaarlijkse 

voortgangsgesprek dit jaar plaats met de 

wethouders van Ruimtelijke Ordening en van 

Natuur. Een groot aantal onderwerpen pas-

seerde de revue.  

 

De vier belangrijkste onderwerpen waaruit 

acties voortkwamen voor de wethouders en 

de WMR betroffen: 

1. Het plaatsen van schermen langs de 

Cuneraweg tegenover Zideris voor de 

jaarlijks in het vroege voorjaar voor-

komende paddentrek vanuit het bos naar 

open water. De aanleiding hiervoor is dat 

op deze weg veel padden worden 

doodgereden (zie ook het artikel van de 

coördinator Paddenwerkgroep Gerard 

Vernooij verderop in deze nieuwsbrief). 

 

De WMR vraagt de gemeente om het 

plaatsen van schermen zoals dat ook 

gebeurd is langs de N225 tegenover de 
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Palmerswaard. Die schermen werden ge-

plaatst en bekostigd door de provincie 

Utrecht. De Cuneraweg valt echter onder 

de verantwoordelijkheid van de ge-

meente. Er werd afgesproken dat de 

WMR bij de provincie informatie opvraagt 

over de materiaal- en plaatsingskosten en 

die informatie doorgeeft aan wethouder 

Van Leeuwen voor beslissing door de 

gemeente over de uitvoering. 

 

 
Rhenense binnenstad bij avond, foto Dirk Prins 

 

2. Op 30 december 2011 schreef de WMR 

een brief aan de gemeenteraad over 

toezeggingen in respectievelijk 2005 en 

2011 door het College van B&W over de 

realisatie van Ecologische Verbindings-

zones in het Binnenveld en tussen de 

Grebbeberg en de Heuvelrug. De 

gemeenteraad had vervolgens B&W om 

advies gevraagd. Wethouder Van 

Leeuwen was niet op de hoogte van het 

verzoek om advies, maar zei toe dit op te 

nemen met de griffier voor de beant-

woording van de brief. Er is nu bijna een 

jaar later nog geen antwoord ontvangen.  

 

3. De gemeente heeft een bouwvergunning 

afgegeven voor de bouw van een hotel 

op het terrein bij de Résidence. Dat terrein 

ligt in de EHS. In een convenant tussen de 

provincie, de familie Van Asch van Wijck 

en de gemeenten Veenendaal en 

Rhenen is afgesproken de bouwvergun-

ning over te zetten naar de locatie in het 

‘Bosje van Wartou’ naast de N233, dat 

net buiten de EHS is gelegen. Het ‘Bosje’ is 

eigendom van de familie Van Asch van 

Wijck. De provincie maakt een inpas-

singsplan. Voor Rhenen is de in stand 

houding van de bouwvergunning belang-

rijk. De WMR is van mening dat de 

locatieruil in ecologisch opzicht ongunstig 

is. Weliswaar ligt het Bosje van Wartou 

buiten de EHS, maar het ligt in een land-

schappelijk en ecologisch kwetsbare 

overgangszone tussen Heuvelrug en 

Binnenveld. Wij namen het op ons om met 

de provincie de ecologische nadelen van 

de locatieruil te bespreken. 

 

4. De WMR merkt regelmatig dat eigenaren 

van woningen langs de Utrechtse-

straatweg, die liggen op de steilrand op 

de overgang van de Heuvelrug naar de 

Rijn, zonder overleg met de gemeente 

bomen kappen en ingrepen doen die in 

strijd zijn met het bestemmingsplan en die 

van negatieve invloed zijn op de natuur-

waarden van de steilrand. Wethouder 

Van Leeuwen zei toe een brief te zenden 

naar makelaars en alle betrokken be-

woners aan de steilrand om illegale kap 

en ingrepen in de steilrand te voorkomen. 

Als de WMR een verzoek om handhaving 

indient, behoort dit formeel te gebeuren 

per brief.  

 

 

Jules Scholten  

 

 

 

 
 

EVALUATIE NATUURBEHEER 

KWINTELOOIJEN 
 

Het is ruim een jaar geleden dat de Natuur-

werkgroep Kwintelooijen werd opgericht om 

het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, 

Vallei- en Kromme Rijngebied te onder-

steunen bij het beheer van de voormalige 

zandafgraving Kwintelooijen. Een goed 

moment om te evalueren wat onze inspan-

ningen hebben opgeleverd en na te denken 

over het toekomstig beheer. Onderstaande 

vormt een korte samenvatting van een 

evaluatie die onlangs is aangeboden aan 

het Recreatieschap.  

 

Aanleiding 

Aanleiding voor de oprichting van de 

Natuurwerkgroep vormde het feit dat de 

afgelopen jaren grote delen van het gebied 

begonnen dicht te groeien met jonge 

boompjes, vooral berken. Daarmee dreigen 

de voor Kwintelooijen kenmerkende soorten 

te verdwijnen. Veel van deze soorten zijn 
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gebonden aan zonnige open plekken. Zoals 

de Zandhagedis, die in het gebied algemeen 

voorkomt en de vele soorten graafbijtjes en -

wespen die in het gebied voorkomen. Het 

dichtgroeien van het gebied is al een tijd aan 

de gang. De verstruiking en verbossing is 

echter versneld nadat voorjaar 2010 werd 

gestopt met de begrazing door Schotse 

Hooglanders. Sindsdien is nog wel begrazing 

toegepast. Daarbij wordt echter gebruik 

gemaakt van drukbegrazing met schapen, 

wat als nadeel heeft dat maar een klein deel 

van het gebied kan worden begraasd. In de 

periode 2010-2012 is elke zomer een kudde 

schapen gedurende een paar weken inge-

rasterd in het erosiegeulengebied met als 

doel dat kaal te grazen. 

 

 
Een in augustus 2012 afgezaagde els, gefoto-

grafeerd in oktober. De boom is uitgelopen, maar 

uitlopers sterven af nadat plant onder water is 

gekomen. Een uitzondering? Of een bewijs dat in 

de zomer afzagen effectief is om teruggroei tegen 

te gaan? Foto Han Runhaar 

 

Om te voorkomen dat ondertussen de rest 

van het gebied dichtgroeit, hebben de WMR 

en het IVN Veenendaal-Rhenen in najaar 

2011 het initiatief genomen voor de oprich-

ting van een vrijwilligersgroep “de Natuur-

werkgroep Kwintelooijen”. Doel van de 

natuurwerkgroep is de ondersteuning van het 

recreatieschap bij het beheer en onderhoud 

van Kwintelooijen. Tussen 29 oktober 2011 en 

3 maart 2012 zijn een zevental natuurwerk-

dagen georganiseerd. Daarbij is het centrale 

heideterrein ontdaan van berkenopslag.  

 

Resultaten 

Het afzagen van de berkenbomen in de 

winter is duidelijk niet voldoende om berken-

opslag kwijt raken. De in de winter afgezaagd 

boompjes zijn dit voorjaar weer massaal 

uitgelopen. Het groeizame weer in 2012 

(warm en vochtig) en het gebrek aan de 

juiste begrazing hebben dit proces bevor-

derd. In het vroege voorjaar van 2012 is bij 

wijze van proef ook een deel berkenopslag 

aan de voet van het erosiegeulengebied met 

een bosmaaier verwijderd. Door het op gang 

komen van de sapstroom aan het begin van 

het jaar, zouden volgens sommige adviezen 

de bomen doodbloeden. Daarvan was 

echter in dit geval geen sprake. Er was geen 

verschil merkbaar met de stukken waar 

bomen in de winter waren afgezaagd. 

Daarbij heeft waarschijnlijk een rol gespeeld 

dat de berken over het algemeen nog vrij 

klein zijn. Van een krachtige sapstroom in het 

voorjaar is bij deze kleine boompjes nog geen 

sprake.  

 

De problemen met de berkenopslag spelen 

niet alleen in het heideterrein. Ook in het 

erosiegeulengebied blijken de berken zeer 

hardnekkig en zijn drie seizoenen met druk-

begrazing met schapen onvoldoende ge-

weest om ze af te laten sterven. De druk-

begrazing zorgt voor het ontstaan van veel 

open plekken, wat gunstig is geweest voor de 

vele (vaak landelijk zeer zeldzame) leem-

mossen die in het gebied voorkomen. De 

drukbegrazing is echter niet voldoende om 

de verbossing tegen te gaan. 

 

Consequenties voor het beheer 

Het is duidelijk dat het eenmalig afzagen van 

jonge boompjes in de winter niet voldoet. Na 

het afzagen van de boompjes is minimaal 

een aantal jaren vervolgbeheer nodig om 

nieuwe uitlopers te bestrijden. Onze planning 

is om de plekken waar de berkenopslag is 

afgezaagd gedurende aan aantal zomers te 

maaien. Door regelmatig maaien en af-

voeren, hopen we de boompjes zo uit te 

putten dat ze afsterven. Ook drukbegrazing 

door schapen kan helpen om jonge uitlopers 

te bestrijden. Misschien dat ook het tijdstip 

van afzagen beter kan verschuiven naar de 

zomer. Wanneer bomen in de winter worden 

afgezaagd hebben ze al veel voedings-

stoffen opgeslagen in de wortels. Daarmee 

hebben ze voldoende reserve om het 

volgende voorjaar weer fris uit te lopen. Door 

de boompjes af te zagen in zomer krijgen ze 

geen kans reserves aan te maken. Om 

ervaring op te doen met het zomers afzagen 

van bomen hebben we zomer 2012 een deel 

van de elzenopslag rond de poelen in het 

midden van het gebied verwijderd. Door 

deze winter de resterende elzen af te zagen, 

kunnen we volgend jaar zien wat het verschil 

in teruggroei is. De genoemde veranderingen 

in het beheer zullen wel grote consequenties 

hebben voor de activiteiten van de werk-

groep. Er zal meer in de zomer moeten 
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worden gewerkt, wanneer veel mensen op 

vakantie zijn. En er zal meer machinaal 

gewerkt moeten worden, met bosmaaier of 

maaibalk. Dat maakt het werk van de vrij-

willigersgroep er niet eenvoudiger op.  

 

 
Een deel van het erosiegeulengebied naast de 

trap wordt jaarlijks door schapen begraasd, foto 

Han Runhaar 

 

Herstel begrazingsbeheer  

Inmiddels zien we dat, door het staken van 

het begrazingsbeheer, ook de overige delen 

van het gebied sterk beginnen te verruigen. 

Doordat ze niet meer wordt begraasd vervilt 

de grasmat en verdwijnen open plekjes. Ook 

zien we veel opslag van wilgen, een soort die 

vroeger nooit problemen gaf. Dat is voor de 

Natuurwerkgroep weinig motiverend. Terwijl 

we op de ene plek bezig zijn de vegetatie 

weer open te maken groeien overige delen 

dicht. Daarom hebben we een beroep 

gedaan op het Recreatieschap om de 

jaarrond begrazing met runderen te her-

stellen. We kunnen wel helpen de bosopslag 

tegen te gaan, maar grazen kunnen de 

runderen echt beter dan wij. We beseffen dat 

het Recreatieschap een gebrek heeft aan 

geld doordat gemeenten hun financiële 

bijdrage hebben verminderd, of –in het geval 

van Veenendaal- tot nul hebben terug-

gebracht. Als compensatie hebben we aan-

gegeven dat we bereid zijn om te helpen 

met het zoeken van sponsoren om de begra-

zing financieel mogelijk te maken.  
 

 

Zomer 2012 zagen we vooral in de erosiegeul door 

het heideterrein een sterke teruggroei van jonge 

berken. Foto Han Runhaar 

 

Deelname aan de werkgroep 

Het zal duidelijk zijn dat we de komende tijd 

veel behoefte hebben aan vrijwilligers, en 

dan met name vrijwilligers die bereid zijn om 

ook in de zomer te werken, en die liefst ook 

ervaring hebben met machinaal beheer. 

Voldoet u aan deze voorwaarden, en hebt u 

zin om mee te werken, laat het ons dan 

weten. Maar ook vrijwilligers die in de winter 

een paar keer willen meewerken aan het 

afzagen van bomen zijn van harte welkom. 

Opgave kan via han.runhaar@hetnet.nl. 

 

 

 
Vrijwilligers aan het werk, foto Ineke Kroes 

 
 

Han Runhaar 
 

mailto:han.runhaar@hetnet.nl
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VOGELENZANG: WONINGBOUW, EVZ, 

WEGOPHOGING EN VERZOEK OM 

HANDHAVING 
 

Zoals in menig nieuwsbrief van eerdere jaren 

valt terug te lezen dat we als WMR altijd met 

veel interesse de ontwikkelingen in en rond 

de zandgroeve Vogelenzang hebben 

gevolgd, zie onze flora inventarisaties, deel-

name aan de adviesgroep voor de bouw-

plannen, idem voor de Ecologische Verbin-

dings Zone (EVZ) en inspraak bij het nieuwe 

bestemmingsplan. Geen wonder, de biodi-

versiteit is er groot en dit zien we graag 

behouden…!  

 

Recentelijk kan iedereen zien dat de plannen 

rond de woningbouw in uitvoering zijn 

genomen, en annex komt de realisering van 

nog twee andere aspecten die voor de 

natuurwaarden van belang zijn binnenkort 

aan de orde namelijk de al genoemde EVZ 

en de verhoging en verbreding van de 

Cuneralaan (het ‘fietspad onder langs’) ter 

plaatse.  

 

 
Bouwrijp maken terrein Vogelenzang vanaf 

Grebbeberg, foto Dirk Prins 

 

Woningbouw 

Kennelijk niet gehinderd door de financiële 

crisis zijn de activiteiten met betrekking tot de 

aangekondigde woningbouw (totaal circa 

250 woningen) duidelijk op gang gekomen. 

Overal waar sprake is van bouwlocaties in het 

terrein zijn de oude houtwallen en opslag van 

bomen en struiken verwijderd en is er met 

grond geschoven om het geheel bouwrijp te 

maken. Allereerst was het ook nodig om veel 

grondopslag af te voeren want de firma 

Rosenboom had de groeve daar enkele 

jaren kennelijk voor gebruikt. Zo was er ook 

een depot van grond uit het Binnenveld dat 

hier toch zeker niet op zijn plaats was…. Waar 

in de a.s. woonwijk groen moet komen is er 

tevens zwarte grond aangebracht wat 

gezien de ondergrond van zand wel begrij-

pelijk is. De eerste woningbouwfase is op het 

hogere n.w. deel, het voormalige Connexion 

terrein. De milieuvervuiling is daar door enige 

sanering teruggebracht tot een acceptabel 

niveau. 

 

EVZ 

Volgens het bestemmingsplan Vogelenzang 

blijft de zandplas plus de merendeels zeer 

steile hellingen aan de noord-, oost- en 

zuidzijde ervan, natuurgebied. Dit geldt ook 

voor het vlakke deel van de zandgroeve 

achter het terrein van Koemans en de tapijt-

fabriek. Dat vlakke zuidelijke deel zal boven-

dien nog een stuk onbebouwd doorlopen 

vanaf de tapijtfabriek in westelijke richting 

aansluitend bij de Cuneralaan en het 

uiterwaard grasland. Uiteindelijk loopt dit 

onder de brug door richting Veerweg en 

Palmerswaard. Daarmee denkt men een EVZ 

te scheppen die de EHS van de Grebbeberg, 

Wageningse uiterwaarden en Veluwe ver-

bindt met Palmerswaard en Heuvelrug. Door 

genoemd zuiddeel van de zandgroeve wat 

te verlagen en een natuurlijke inrichting en 

beheer te geven hoopt men dat deze EVZ 

functioneel kan worden voor een aantal dier-

soorten. Het edelhert geeft daarbij de nood-

zakelijke EVZ ‘bandbreedte’ aan namelijk 

50m als minimum. Achter de tapijtfabriek is dit 

echter op een hoekpunt niet meer dan 35m.  

 

Op 5 september jl. kregen we een mail van 

Markus Feijen, ecologisch projectmedewerker 

bij Het Utrechts Landschap (HUL), waarin 

deze ons vroeg wat wij dachten van de plan-

nen van HUL voor het beheer van de EVZ. Nu, 

dat ziet er serieus uit. Men streeft ruigten, 

grazige en schrale open vegetaties na met 

aan de opstaande randen struwelen en 

stukjes open bos, houtwallen en vlecht-

heggen. Om de vegetaties open en deels in 

een pionierstadium te houden en zo de 

bijzondere soorten te behouden denkt HUL 

aan een gecombineerde begrazing door het 

periodiek inzetten van stieren en aanvullend 

een schaapskudde met -herder. Hierbij is aan 

de randen een vee kerend raster nodig en 

dat zal tevens een wering van recreanten 

betekenen….! De begrazing gaat ook ge-

paard met meer toezicht.  
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Ingang tapijtfabriek Cunera, rechts het fietspad, 

foto Dirk Prins 

 

Wegophoging 

Oorspronkelijk zou er voor de fabriek en 

Koemans een hoogwatervoorziening komen 

door de groene zone, later zag men in dat dit 

te veel verstoring zou geven in de EVZ dus 

zocht men de hoogwaterontsluiting toch in 

de Cuneralaan. Dat betekent wel dat deze 

weg over een traject van 285m vanuit het 

westen t/m de ingang van de tapijtfabriek 

variërend van 10 tot 50cm opgehoogd moet 

worden wegens een verplichting tot 10.50 + 

NAP. De gemeente geeft hierbij de rand-

voorwaarden aan, maar tevens dat de smal-

ste delen moeten worden verbreed van 

3.10/3.30m naar (ongeveer) 4.60m. Dit omdat 

er sprake is van 2 richtingen fietsverkeer en 

incidenteel autoverkeer (ook vrachtwagens). 

Nu groeien hier langs de weg meerdere 

zeldzame (rode lijst) plantensoorten en daar 

zal rekening mee moeten worden gehouden; 

ter behoud moet het biotoop zelfs worden 

verbeterd. 

 

De WMR werd met betrekking tot dat laatste 

om advies gevraagd, met name of de weg-

verbreding aan de zuidzijde of juist aan de 

noordkant het gunstigst voor de flora is. Om 

de precieze locaties van de planten aan te 

geven en de beste oplossingen ter plekke 

vast te stellen hebben Han Runhaar en Dirk 

Prins samen met Frans van Diepen van de 

provincie, Paul van Loon van adviesbureau 

S&L Consultants en Chris Baggerman van de 

gemeente op 12 oktober de situatie bekeken. 

De meest in het geding zijnde plantensoorten 

zijn Kleine steentijm, Borstelkrans en Ronde 

ooievaarsbek.  

 

We hebben kunnen vaststellen dat deze bij 

de veranderingen in het wegdek goed be-

houden kunnen worden. Aan de noordzijde 

van de weg en het daar aanwezige talud 

zouden deze zelfs kunnen profiteren van de 

grond die met open zanderige grond weer 

meer in een pioniersituatie wordt gebracht. 

De voorschriften behelzen ook dat er aan 

beide wegkanten grasbetontegels als ‘extra’ 

worden toegevoegd en dat vinden we wat 

overbodig. De Kleine steentijm krijgt al extra 

bescherming op het talud nabij de ingang 

van de Cunera tapijtfabriek. De directeur 

André Toonen volgt ons advies voor het 

hellingbeheer goed op. Het blijft daar een 

open pioniersituatie. Dat geeft trouwens, 

vergeleken met de merendeels weinig opval-

lende rode lijst plantensoorten, ook aan een 

breder publiek een wat opvallender en 

interessantere ‘bebloeming’ zoals van Teunis-

bloem, Sint-Janskruid en Stalkaars (een 

toorts). 

 

 
Borstelkrans, Vogelenzang, foto Dirk Prins 

 

Han Runhaar en Dirk Prins hebben ter plekke 

allerlei adviezen gegeven, ook m.b.t. de te 

gebruiken grondsoort. Uiteraard zijn we tevre-

den dat de WMR zo serieus wordt betrokken 

en gebruik wordt gemaakt van onze kennis 

en jarenlange plaatselijke veldkennis. Bij de 

concrete uitvoering van de werkzaamheden 

wordt de WMR nogmaals betrokken en 

hopen we dit positieve contact voort te 

zetten bij het toekomstig bermbeheer door 

de gemeente. 

 

Verzoek om handhaving 

Een omwonende meldde aan de WMR dat 

op de locatie tussen 21 en 28 september jl. 



 9 

een flinke grondverplaatsing plaatsvond aan 

de westzijde van de waterplas, waarbij veel 

grond in het water was terecht gekomen. 

 

 
Vertroebeling waterplas Vogelenzang, foto Dirk 

Prins 

 

Daardoor ontstond een flinke vertroebeling 

van het water met als gevolg een negatief 

effect op de kwaliteit van het heldere water 

van de plas en dus ook op de ecologie van 

de plas en haar oever. Daarnaast is het 

mogelijk dat de oeverlijn aan de westzijde 

van de plas is verplaatst in oostelijke richting, 

waarbij de zogenoemde rode contour, die 

de scheiding markeert tussen het te 

bebouwen gebied en het EHS natuurgebied 

van de Grebbeberg, zou zijn overschreden  

 

Op 30 oktober jl. dienden wij een formeel 

verzoek om handhaving in met verwijzing 

naar het bestemmingsplan Vogelenzang 

waarin de ligging van de rode contour is 

vastgelegd. 

 

Het team handhaving liet per brief van 

7 november jl. weten dat de gemeente de 

zaak van de mogelijke overschrijding van de 

rode contour onderzoekt en een formeel 

antwoord met een schriftelijk besluit zal 

geven. In dezelfde brief meldde het team 

handhaving dat ten aanzien van de 

vertroebeling van het water het College van 

B&W geen bevoegd gezag is maar het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

Ons verzoek om handhaving op dit punt is 

daarom doorgezonden aan het Hoogheem-

raadschap in Houten.  

 

Ten tijde van dit bericht (14 november) is nog 

geen beslissing genomen noch door B&W 

noch door het Hoogheemraadschap.  

 

 
Vermoedelijke overschrijding Rode Contour, foto 

archief WMR 

 

 

Dirk Prins en Jules Scholten 

 

 

 

 
 

ONTWIKKELINGEN MIDDELWAARD WEST 

Het dossier ‘Middelwaard West’ blijft ons 

intensief bezig houden en het is duidelijk dat 

onze actieve aandacht voor de ontwikke-

lingen op het industrieterrein tegenover 

Rhenen in de gemeente Buren nog ge-

durende geruime tijd nodig zal zijn. 

 

Nadat de Raad van State bij uitspraak van 

16 mei dit jaar de beide bestemmings-

plannen vernietigde, die de komst van de op- 

en overslaginrichting voor zand, grind en klei 

door K3 (sinds kort K3Delta geheten) moesten 

mogelijk maken, heeft de gemeenteraad van 

Buren nog geen beslissing genomen hoe 

verder te gaan met de besluitvorming over K3 

en de beide andere bedrijven die actief zijn 

op het industrieterrein. Er bestaan daarvoor 

twee mogelijkheden, te weten: 

 

1. doorgaan met het voorbereiden en ne-

men van afzonderlijke besluiten over de 

ontwikkelingen en activiteiten van de drie 

individuele bedrijven of 

 

2. over te gaan op een integrale aanpak 

met de opstelling van één nieuw bestem-

mingsplan voor het gehele industrieterrein 

inclusief een beeldkwaliteitplan. 

 

De eerste mogelijkheid houdt in dat een 

nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld 

voor K3 in de plaats van de vernietigde 

bestemmingsplannen en ook dat de besluit-

vorming over de beide andere bedrijven 
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geregeld wordt met elkaar steeds opvol-

gende en afzonderlijke bestemmingsplannen. 

 

 
Zicht op Middelwaard West vanaf Cuneralaan, 

drijvende klasseerinstallatie 'Juliana' is bezig met de 

ontgronding van de plas en een nieuwe 

houtsnipperhoop op het terrein van Middelwaard 

bv, foto Jules Scholten 

 

In contacten met de wethouder Ruimtelijke 

Ordening en leden van de gemeenteraad 

van Buren gedurende de afgelopen maan-

den hebben de ‘Stichting Comité Middel-

waard West’ (hierna aangeduid als ‘het 

Comité’) en de WMR aangedrongen te kie-

zen voor een integrale aanpak. Het voordeel 

daarvoor is evident, omdat daardoor helder 

kan worden welke cumulatieve milieu-

gevolgen (aangaande zicht, geluid, stank, 

stof en licht) Rhenen kan verwachten van alle 

voorgestelde ontwikkelingen op het industrie-

terrein. Als dat zou gebeuren, kan in Rhenen 

worden nagegaan welke van die ontwik-

kelingen eventueel wel en welke beslist niet 

acceptabel zouden zijn.  

 

 
Zicht op Rhenen op de voorgrond drijvende 

klasseerinstallatie, foto Jules Scholten 

 

Het Comité en de WMR hielden de wet-

houder en de raadsleden van Buren nog een 

tweede voordeel voor, namelijk dat een 

integrale aanpak een beter perspectief biedt 

op een situatie waarbij een einde kan komen 

aan de serie van afzonderlijke besluiten 

gevolgd door beroepen daartegen bij de 

Raad van State. Immers op dit moment lopen 

bij de Raad van State nog de beroepen die 

de WMR, het Comité en B&W van Rhenen 

hebben ingesteld tegen de vaststelling door 

Buren van het bestemmingsplan buiten-

gebied, tweede herziening, waarin het 

ontschors- en verchipbedrijf Middelwaard bv 

werd gelegaliseerd. (De behandeling van 

deze beroepen zal op 29 januari 2013 plaats 

vinden bij de Raad van State in Den Haag 

met uitspraak uiterlijk 6 weken nadien.) 

 

Verder heeft Agruniek-Rijnvallei eerder dit jaar 

een principe-verzoek ingediend bij Buren voor 

de bouw van een 60m hoog op- en overslag-

gebouw voor grondstoffen in de 

veevoederindustrie. Voor dat voornemen 

dient ook een bestemmingsplan te worden 

opgesteld.  

 

De WMR en het Comité voelen zich gesterkt 

in het streven naar één integraal bestem-

mingsplan door de uitspraak van de Raad 

van State, die de bestemmingsplannen voor 

K3 vernietigde op grond van het ontbreken 

van een geluidcontour die de geluidemissies 

van alle drie bedrijven diende te omvatten.  

 

De situatie wordt gecompliceerd doordat 

Buren plannen steunt die bedrijvigheid in 

Buren stimuleren, maar zicht- en milieuhinder 

veroorzaken in Rhenen. Verder doordat Buren 

en Rhenen weliswaar aan elkaar grenzen, 

maar - gescheiden door de Rijn - in 

verschillende provincies liggen. Het is opval-

lend hoe moeilijk deze gemeente- en 

provincie-grensoverschrijdende situatie blijkt 

te zijn voor het verkrijgen van een beter 

begrip in Buren voor het probleem dat 

Rhenen heeft met alle cumulatieve bedrij-

vigheid aan de overzijde van de rivier.  

 

Daarom is het nodig dat de gemeenteraad 

van Rhenen ook duidelijk stelling neemt. 

Weliswaar nam de Rhenense gemeenteraad 

op 31 mei 2011 een motie aan waarin B&W 

werd opgeroepen zich te verzetten tegen het 

plan van AgruniekRijnvallei voor het 60 meter 

hoge gebouw en is de gemeenteraad ook 

op de hoogte van de beroepen die B&W 

indiende tegen de bestemmingsplannen voor 

K3 en Middelwaard bv, maar toch was er 

geen reden de raad van Buren aan te spre-

ken over de plannen voor het industrieterrein.  
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Nieuwe houtsnipperhoop terrein Middelwaard bv, 

foto Jules Scholten 

 

Gelukkig is daarin nu enige beweging geko-

men, want op 2 oktober jl. vond een thema-

bijeenkomst plaats voor de Rhenense raad 

over de Middelwaard West. Dat gebeurde op 

verzoek van het Comité. Tijdens die 

bijeenkomst waren de drie bedrijven ook 

vertegenwoordigd en konden de raadsleden 

vragen stellen aan hen en aan het Comité. Bij 

die gelegenheid lieten de bedrijven weten 

voorstander te zijn van een integrale aanpak. 

Enkele raadsfracties namen zich voor om 

contact te zoeken met collega fracties van 

de raad van Buren. 

 

Als de gemeenteraad van Buren ook het roer 

omgooit en kiest voor de opstelling van één 

allesomvattend bestemmingsplan, zijn we 

eindelijk een stap verder en op den duur 

misschien dichterbij een voor alle partijen 

aanvaardbare oplossing.  

 

 

Jules Scholten 

 

 

 

 

 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITEN-

GEBIED 2010, PARTIËLE HERZIENING 

2012, RHENEN 
 
In september 2011 heeft de gemeenteraad 

van Rhenen het bestemmingsplan ‘Buiten-

gebied 2010’ vastgesteld.  

 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 

heeft de gemeenteraad besloten de dubbel-

bestemming ‘Waarde-Archeologie’ van de 

agrarische bouwvlakken te verwijderen voor 

het merendeel van de gronden. Dit is in strijd 

met het provinciaal beleid. De provincie vindt 

dat in een bestemmingsplan eisen moeten 

worden gesteld met betrekking tot het 

behoud van cultuurhistorische waarden. Het 

merendeel van de gronden van het 

Rhenense buitengebied behoort tot de 

gronden waarvoor volgens de provincie eisen 

moeten worden gesteld met betrekking tot 

de cultuurhistorische hoofdstructuur archeo-

logie. Omdat hier niet (of onvoldoende) aan 

was voldaan heeft de provincie aan de 

gemeente Rhenen een aanwijzing gegeven 

om dat alsnog te doen. 

 

In het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter 

inzage ligt (1 november 2012) gaat de ge-

meente Rhenen de gebreken herstellen en 

heeft alsnog bouwvlakken aangewezen die 

archeologische bescherming behoeven. In 

concreto houdt dat in dat voor die bouw-

vlakken bij graafwerkzaamheden of bij 

diepploegen (meer dan 50cm) eerst een 

archeologisch onderzoek moet plaatsvinden 

of de werkzaamheden wel of niet mogen 

plaatsvinden. 
 

 

Luuk Derks 

 

 

 

 

RUIMTE VOOR DE RIVIER PROJECTEN        

DE TOLLEWAARD EN MIDDELWAARD 

 
In het kader van uitvoering van de ‘PKB 

Ruimte voor de rivier’ worden twee projecten 

uitgevoerd in de uiterwaarden op de 

zuidoever van de Rijn tegenover Rhenen: De 

Tollewaard en de Middelwaard. De doel-

stelling van deze projecten is tweevoudig: (1) 

vermindering van het risico van overstroming 

door afgraving van de uiterwaarden en (2) 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van 

de uiterwaarden. Een projectdirectie van 

Rijkswaterstaat (RWS) voert de beide 

projecten uit met behulp van het bedrijf 

Boskalis en het adviesbureau Grontmij. De 

ruimte voor de rivier wordt bewerkstelligd 
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door het afgraven van zomerkades en het 

deels verlagen van het maaiveld. 

De Tollewaard 

Van 25 juli tot en met 5 september jl. lagen 

alle ontwerpbesluiten voor dit project ter visie. 

Wij hebben een zienswijze ingediend. Die was 

vooral gericht op de ontwerpvergunning op 

grond van de Natuurbeschermingswet 1998 

(Nbw) en de ontwerp Omgevings-vergunning 

vanwege de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht.  

 

 
Overzichtskaart “De Tollewaard” 

 

In de zienswijze vraagt de WMR speciale aan-

dacht voor het voorkomen van het 

habitattype H6510A ‘Glanshaver- en Vossen-

staarthooilanden’ dat aanwezig is op en 

langs de zomerkade tussen de beide hoog 

watervrije terpen (zie de topografische kaart 

waarop de beide terpen zichtbaar zijn met 

bedrijfsgebouwen). De aanwezigheid van het 

habitattype (met de soorten Sikkelklaver, 

Kattendoorn, Kruisdistel, Karwijvarkenskervel, 

Grote bevernel, Groot streepzaad, Margriet, 

Knoopkruid, Knolboterbloem, die daar door 

Han Runhaar tijdens een flora-inventarisatie in 

2001 waren gevonden) dreigt verloren te 

gaan bij de voorgenomen aanleg van de 

verbindingsweg over de zomerkade tussen 

de beide terpen en door de ontwikkeling van 

ooibos aan de oostzijde van de westelijke 

terp. Die verbindingsweg is volgens RWS no-

dig om de bedrijven die gevestigd zijn op de 

oostelijke terp bereikbaar te houden tijdens 

perioden van hoogwater.  

 

De WMR had in 2011 als lid van de door RWS 

ingestelde ‘Omgevingswerkgroep’ enkele 

malen aan de projectgroep gevraagd reke-

ning te houden met het voorkomen van het 

habitattype. In oktober 2011 zei RWS toe dit te 

zullen doen. Desondanks vonden wij in de 

ontwerpvergunningen hierover geen infor-

matie. 

 

  
Kattendoorn (Ononis spinosa), foto Dirk Prins 

 

Tijdens een veldbezoek aan de zomerkade in 

augustus bleek dat de flora achteruit is ge-

gaan, doordat de kade niet meer gemaaid, 

maar begraasd wordt.  

De doornplanten (Kattendoorn en Kruisdistel) 

hebben daar sterk van geprofiteerd. 
 

De overige soorten zijn juist gebonden aan 

hooilanden en zijn flink achteruitgegaan. 

Slechts Margriet werd terug gevonden. Dat 

wil niet zeggen dat de andere soorten 

helemaal verdwenen zijn. Zoals het er nu bij 

ligt, kwalificeert de zomerkade zich niet meer 

als rijk ‘Glanshaverhooiland’.  

 

Er zijn nog herstelmogelijkheden. De meeste 

soorten zullen nog wel aanwezig zijn, zo niet 

als kwijnende plant dan wel in de zaadbank. 

Daarbij is het type beheer allesbepalend. In 

de zienswijze gaven wij daarom de volgende 

aanbeveling:  

 

Het is belangrijk dat de weg niet óp de 

zomerkade wordt aangelegd, want dan zal 

de stroomdalflora definitief verdwijnen, maar 

in plaats daarvan een nieuw talud aan te 

leggen direct naast de bestaande zomer-

kade (hetgeen inhoudt verbreding van de 

zomerkade in zuidelijke richting). Door aan 

beide zijden van de weg, inclusief de zomer-

kade die aan de noordzijde grenst aan de 

weg, de bermen en hellingen als hooiland te 
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beheren, kan de vroegere vegetatie worden 

hersteld en uitgebreid. 

 

In november zijn de definitieve beschikkingen, 

waaronder de beschikking op grond van de 

Nbw alsook de Nota van antwoord op de 

ingediende zienswijzen, bekendgemaakt. Er is 

naar aanleiding van onze zienswijze nader 

veldonderzoek uitgevoerd. De huidige waar-

de van de vegetatie is inderdaad veel 

minder dan in 2001 was geconstateerd. 

Waardevolle elementen zullen worden uitge-

graven en op een geschikte plek in de 

eindsituatie teruggebracht.  

 

 
Tollewaard, foto Jules Scholten 

 

Dat kan omdat de buitenzijde van de zomer-

kade onaangetast blijft, waardoor bij 

afdoende beheer op termijn de waardevolle 

stroomdalvegetatie terug kan komen. De 

beschikking geeft niet aan welke instantie het 

beheer zal uitvoeren. Aan de westzijde van 

de oostelijke terp wordt het maaiveld opge-

hoogd. In een gradiënt wordt hierop ca. één 

ha glanshaverhooiland aangelegd.  

 

 
Tollewaard, foto Jules Scholten 

 

De Middelwaard 

De bekendmaking van de ontwerp beschik-

king was op 22 november jl. Daarover later 

meer, want wij zijn van plan een zienswijze in 

te dienen voor dit plan met het oog op de 

relatie tussen het RWS project en de ontwik-

kelingen op het industrieterrein Middelwaard 

West. 

 

 

Han Runhaar en Jules Scholten 

 

  
 

 

TERREIN STEENFABRIEK IN ELST  
 

Op 18 december kwam dit plan voor het 

laatst in de Raad ter goedkeuring. Het werk 

kan beginnen in 2013. Het afgelopen jaar zijn 

er definitieve stappen gezet in dit project. 

Vanaf 1 januari ’13 wordt de uitvoering en 

inrichting van het oude steenfabriekterrein ter 

hand genomen. Het plan is t.o.v. het concept 

in 2010 behoorlijk ‘uitgedund’. Daarover is 

veel geschreven op onze site. De WMR is 

tevreden met de wijze waarop het plan tot 

stand kwam. We hielden  steeds een zeer 

kritische vinger aan de pols, samen met de 

KNNV bij monde van Piet van Klaveren en 

Han Runhaar. Door Rijkswaterstaat is onze 

inbreng zeer gewaardeerd. 

Wat uit het oorspronkelijke plan is verdwenen: 

een ‘industriële’ speeltuin die gebouwd zou 

worden van ‘gevonden’ apparatenrestanten 

in het terrein, een aparte entreeweg voor 

hulpdiensten ten westen van het gebied en 

een fietspad over de zomerdijk vanaf de 

Opslag. De ingezonden zienswijze van de 

provincie Utrecht  en van een aanwonende 

hielden de plannen tot op het laatst 

spannend. De entree vanaf de Opslag  en de 

eigendomsrechten van eigenaren aldaar, 

hielden de gemoederen goed bezig. Gebrek 

aan handhaving in het verleden, geeft nu 

grote problemen bij de poel aan de zuid-

oostzijde van het gebied.  

 

Wat al gerealiseerd werd is een nieuwe vleer-

muiskelder en een wand voor oever-

zwaluwen. Wat nog komt: een mooi op na-

tuurlijke wijze ingericht terrein waar ook ge-

struind kan worden, een passage voor wan-

delaars en invaliden over de kreek, een 

aanlegsteiger voor zes boten (protest WMR 



 14 

niet gehonoreerd) en een theehuis. Het 

beheer hiervoor komt ook bij HUL in handen.  

Fietsen over de zomerdijk zal zeker niet 

toegestaan worden.  

 

 

Overzichtskaartje febrieksterrein Elst (Boskalis) 

 

Tot ziens in 2013/14 in het theehuis van Het 

Utrechts Landschap, in de nieuwe Elster 

natuur, met of zonder schoorsteen (slechts 

€ 1750,-- is opgehaald bij de dorpsgemeen-

schap). 

 

 

Wil Schulte 

 

 

 

 
 

 

BESCHERMINGSMAATREGELEN BIJ 

PADDENTREK CUNERAWEG/GRIFT/ 

ZIDERIS 
 

Deze zomer spraken we met wethouders Van 

de Berg en Van Leeuwen over mogelijke 

maatregelen ter bescherming van amfibieën 

en vrijwilligers bij de paddentrek op onze 

tweede actielocatie in Rhenen bij de 

Grift/Cuneraweg/Zideris. Aangezien de weg 

ter plaatse grotendeels geen berm heeft en 

de trekkende padden en kikkers vanuit het 

bos direct op deze weg terecht komen en 

daar vervolgens vanwege hun trage voor-

jaarstempo massaal worden overreden 

helaas. Sinds twee jaar rapen we daarom ook 

op deze locatie en met succes. Nog zo'n 10% 

van de amfibieën wordt overreden, echter 

de vrijwilligers lopen bij het rapen op dit 

donkere stuk weg, ook zelf gevaar.  

 

 
Vrijwilligers Paddenwerkgroep, 2011, foto Gerard 

Vernooy 

 

De wethouders hebben toegezegd te bezien 

wat de Gemeente Rhenen kan bijdragen en 

onlangs is het door ons gewenste voorstel 

richting Gemeentebestuur gestuurd. 
 

Dit voorstel behelst het plaatsen van ca. 500 

a 600 m afrastering (HDFE kunststof schermen) 

van het soort dat bij de Palmerswaard is 

geplaatst door de Provincie (met de 

overweging hier te kiezen voor de zeer 

duurzame gerecyclede kunststof palen). De 

afrastering loopt dan 10m vanaf de 

Grebbeweg tot voorbij Zideris, langs de 

boszijde, met hier en daar openingen bij 

uitritten en paden. Zo kunnen we beter en 

veiliger padden blijven rapen. Tunnels 

aanbrengen zou zeer kostbaar zijn en 

bovendien aan de andere kant van de weg 

diverse constructies eisen op het terrein van 

Zideris. Daarnaast is de route terug van de 

dieren niet goed genoeg bekend. Gelukkig 

vindt die op een later tijdstip plaats, sneller en 

meer gespreid.  

 

Omdat we er toch willen blijven rapen is een 

scherm een goede en betaalbare optie. De 

eenmalige kosten, inclusief plaatsing, komen 

uit op ca. 7000 a 9000 euro, onze voorkeur 

gaat uit naar het laten plaatsen door 

professionals. We wachten nu af op de 

reactie van de Wethouders. Het zou gewel-

dig zijn als er begin maart 2013 een afras-

tering van duurzaam materiaal staat! 

 

Gerard Vernooy (coördinator Paddenwerk-

groep WMR) 
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Zonsopgang boven de Rijn Rhenen,  foto Marjolein Posthumus 
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Foto’s Dirk Prins 

 

 
 

 
Groot streepzaad (Crepis biennis) 

 

 

 

 
Prachtig herfstblad Noorse Esdoorn  
 

 

 

 
Sikkelklaver (Medicago falcata) 

 
Gezellig groepje kokmeeuwen in de Passantenhaven 

 

 

 

 
Waaldijk bij Beneden-Leeuwen met Groot streepzaad 

en Margriet 
 

 

 
Wespenspin, Kwintelooijen, foto Marjolein Posthumus 


