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WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN 
HALFJAAR? 
 
Een nieuwe Nieuwsbrief van de WMR ligt voor 
u. Hieronder een korte opsomming van de 
voornaamste activiteiten in de eerste helft 
van 2013. Verderop in de Nieuwsbrief wordt 
er uitgebreider op de onderwerpen inge-
gaan.  
 
Overleg met Gemeente 
In maart jl. vond het halfjaarlijkse voortgangs-
gesprek plaats met wethouder Van den Berg 
aangezien wethouder Van Leeuwen was 
opgestapt uit het College van B&W. Met de 
wethouder is o.a. gesproken over de relatie 
met de WMR.  
 
Ontwikkelingen Middelwaard -West 
Het industrieterrein Middelwaard West blijft 
alle aandacht houden van WMR en ook die 
van de in 2011 opgerichte Stichting Comité 
Middelwaard West. Het streven van de beide 
groepen is: het gemeentebestuur van Buren 
motiveren tot de besluitvorming van één 
bestemmingsplan in plaats van drie verschil-
lende plannen.   
 
Ruimte voor de Rivier projecten 
Het zal geen Rhenenaar ontgaan zijn dat met 
name aan de overzijde van de Rijn hard 
gewerkt wordt aan de projecten die een 
onderdeel zijn van het Ruimte voor de Rivier 
Programma. Alle drie projecten zijn in de 
uitvoeringsfase. Verderop leest u er meer 
over.  
 
Aanleg fietspaden N225 bij Grebbeberg 
Het oorspronkelijke plan van de Provincie 
Utrecht van een jaar of drie terug is grondig 
herzien en er is een nieuw ontwerp gemaakt 
dat beter rekening houdt met de kritiek van 
de WMR èn gemeente. 
 
Paddenscherm sponsoractie 
Padden steken in het voorjaar de wegen 
over om zich voort te planten in hun 
geboortewater. In de gemeente Rhenen zijn 
er jaarlijks in maart/april vrijwilligers actief die 
de dieren hierbij helpen. Dit gebeurt langs de 
Utrechtsestraatweg (N225) bij de Palmers-
waard en langs de Cuneraweg bij Zideris. 
Vorig jaar zijn paddenschermen geplaatst 
langs de provinciale weg N225. De WMR wil 
ook schermen langs de Cuneraweg aan de 

boszijde bij Zideris laten aanbrengen. De 
gemeente ondersteunt het initiatief, maar 
heeft in deze tijd te maken met financiële 
krapte. De WMR doet daarom een beroep 
op instellingen, organisaties, bedrijven en 
particulieren om bij te dragen in de kosten. 
De materiaalkosten plus de plaatsing van 
duurzame schermen over een lengte van 400 
meter zijn begroot op € 7.500, -. 
 
We zijn er nog niet! Doet u ook mee? Het 
bankrekeningnummer waarop u uw bijdrage 
kunt storten is ING 2911077 ten name van de 
St. WMR t.b.v. faunascherm.  
 
Natuurwerkgroep Kwintelooijen 
Afgelopen winter heeft de Natuurwerkgroep 
Kwintelooijen weer veel werk verzet. We 
hebben onder meer een groot deel van de 
elzen rond de ondiepe plas in het midden 
van Kwintelooijen gekapt en afgevoerd. In 
februari hebben we een overleg gehad met 
het bestuur van het Recreatieschap Utrechtse 
Heuvelrug (beheerder van het gebied) 
waarin we hebben aangedrongen op herstel 
van de begrazing met koeien. We kunnen 
wel opslag van bomen en struiken verwij-
deren, maar daarna moeten de koeien het 
echt overnemen. Deze zomer willen we ver-
volgbeheer plegen door wortelopslag van 
elzen en berken op eerder gekapte delen af 
te maaien. 
 
Felicitatie 
De WMR feliciteert Bert de Ruiter, voorzitter 
van het IVN Veenendaal-Rhenen met zijn be-
noeming tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. In 1985 was hij de oprichter van de 
IVN afdeling en eerste voorzitter. Hij was sinds 
die tijd zeer actief bij een veelheid van 
activiteiten in het IVN en is sinds 2007 
wederom voorzitter. 
 
Nieuwe kerngroepleden 
Twee nieuwe kerngroepleden hebben zich 
de afgelopen maanden gemeld. Daar zijn wij 
zeer verheugd over! Zoals u al eerder van ons 
vernomen heeft, willen wij graag de WMR 
kerngroep verder verjongen en uitbreiden 
met jonge en enthousiaste leden. Heeft u 
interesse of wilt u ons attenderen op iemand, 
neemt u dan contact op met één van de 
bestuursleden voor een nadere kennis-
making.  
 
Han Runhaar en Roel van de Weg 
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IN MEMORIAM PIET VAN KLAVEREN 
 

 
 
Half april jl. bereikte ons het bericht dat Piet 
van Klaveren is overleden. Piet van Klaveren is 
van 1997 t/m 2004 secretaris geweest van de 
WMR. Voor de werkgroep hield hij ook de 
ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied 
in de gaten en signaleerde tijdig -al dan niet 
illegale- activiteiten met een nadelige invloed 
op natuur en landschap. Ook na 2004 
hebben we nog veel met Piet samengewerkt. 
Vanuit zijn liefde voor de natuur was hij veel 
bezig met vogels. Hij was namens de 
Vogelbescherming vogelwacht voor de 
uiterwaarden langs de Nederrijn. En hij 
coördineerde de broedvogelinventarisaties 
binnen de gemeente Rhenen, een taak die 
hij had overgenomen van Ko Steenman.  
 
Door dit al tientallen jaren lopende onderzoek 
hebben we een uniek inzicht in de 
ontwikkeling van de vogelstand binnen de 
gemeente Rhenen. De laatste inventarisatie 
waaraan Piet actief heeft meegewerkt is die 
van de Laarsenberg in voorjaar 2012. U vindt 
dit verslag verderop in deze Nieuwsbrief. 
 
In zijn werkzame leven is Piet in diverse 
functies bezig geweest in de bouw. In het 
verleden, toen de risico’s nog onvoldoende  
 

 
bekend waren, heeft hij ook met asbest 
gewerkt. Dat is hem uiteindelijk fataal 
geworden.  
 
We zullen Piet node missen, en wensen zijn 
vrouw Francina veel sterkte toe.  
 

 
Piet in zijn element, foto Han Runhaar 
 
Han Runhaar  
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 
 
Het jaar 2012 was in financieel opzicht geen 
bijzonder jaar. Wel ontvingen wij een vergoe-
ding voor proceskosten wegens een succes-
vol beroep waarover u in deze Nieuwsbrief 
meer kunt lezen.  
 
De kascontrole werd uitgevoerd door de heer 
Ies Bos uit Wageningen. Dankzij de donaties 

van een vrij constante groep donateurs (128 
per maart 2013) kunnen wij ons belangrijke 
(vrijwilligers)werk blijven realiseren.  
 
Alie de Boer-Waanders 
 
 

 
 

Liquide middelen 1-1 2012 
ING € 1561   
ASN milieusparen € 5825   
Subtotaal  € 7386  

Inkomsten 
Donaties € 2496   
Rente € 163   
Vergoeding proceskosten € 2636   
Subtotaal  € 5295  
Totaal   € 12681 

Uitgaven 
Kantoorbenodigdheden, 
drukwerk (nieuwsbrieven) 

€ 348   

Reiskosten € 158   
Contributies,abonnementen € 130   
Telefoon, internet,porti € 631   
Kosten betalingsverkeer € 87   
Diversen,algemeen, 
representatiekosten 

€ 589   

Proceskosten € 914   
Subtotaal  € 2858  
Liquide middelen 31-12 2012 
ING € 1836   
ASN milieusparen € 7987   
Subtotaal  € 9823  
Totaal   € 12681 

 
 
 
GESPREK MET DE WETHOUDER RO EN 
DAAROP AANSLUITEND MET DE NIEUWE 
GEMEENTE-SECRETARIS 
 
Op 6 maart jl. vond het halfjaarlijkse 
voortgangsgesprek plaats met de wet-
houders. Kort tevoren was wethouder Van 
Leeuwen opgestapt uit het College van B&W. 
Het gesprek vond daarom plaats alleen met 
wethouder Van den Berg. Het belangrijkste 
onderwerp van het gesprek vormde de 
stroeve relatie tussen de WMR en de 
gemeente. Volgens de WMR is een verbe-
tering in de relatie zeer gewenst. Wethouder 

Van den Berg gaf toe dat sommige 
contacten niet goed gelopen zijn. Hij vroeg 
echter begrip voor de situatie waarin de 
gemeente verkeert met een tekort aan 
financiële middelen en daardoor een tekort 
aan menskracht in combinatie met het 
aantal toenemende taken voor de 
gemeente.  
 
Ook kwam het initiatief van de WMR ter 
sprake om geld in te zamelen voor de aanleg 
van een paddenscherm langs de 
Cuneraweg ter hoogte van Zidiris. De ge-
meente kan de aanleg helaas niet mee be-
kostigen, maar kan wel helpen met tech-
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nische bijstand. De wethouder raadde aan 
om in de brieven aan de potentiële sponsors 
het ‘brede maatschappelijke belang’ te be- 
nadrukken in samenhang met bescherming 
van dieren en de veiligheid van de vrij-
willigers bij het overzetten van de padden, 
kikkers en salamanders. 
 
Aansluitend aan het gesprek met de 
wethouder werd gesproken met de nieuwe 
gemeentesecretaris Pieter Bonthuis en diens 
medewerker Maarten Stroink. Dit gesprek 
vond plaats op initiatief van de gemeente-
secretaris om kennis te maken met de WMR. 

Ook tijdens dit gesprek stond de relatie cen-
traal tussen gemeente en de WMR als 
belangenorganisatie, waarbij wij benadruk-
ten dat de gemeente belang heeft bij een 
goed contact, omdat de WMR beschikt over 
veel kennis en ervaring op het gebied van 
natuur en milieu. Dit werd toegelicht aan de 
hand van verschillende voorbeelden. De 
gemeentesecretaris nodigde ons uit om be-
langrijke onderwerpen direct onder zijn aan-
dacht te brengen. Daarvan zullen wij zeker bij 
gelegenheid gebruik maken.  
 
Jules Scholten en Roel van de Weg 

 
 
 

NIEUW KERNGROEPLID / REDACTEUR 
NIEUWSBRIEF 
 

 
 
Sinds twee jaar woon ik in Rhenen, gezellig 
samen met Marc (weet erg veel van vogels, 
libellen, zweefvliegjes en vlinders!) in onze 
rijtjeswoning. Het huis op een lapje grond: 
een oase in wording te midden van voor en- 
achtertuinen vol grind en tegels of gras en 
tegels.  
Ik kan heel blij worden als ik mijn eerste 
raapsteeltjes uit eigen moestuin heb gegeten 
of zie hoe de appelbomen vol bloesem zitten 
of als de merel of ekster ‘lekkers’  uit de 
composthoop haalt. Ronduit genieten van 
de vers geplukte aardbeien op een beschuit-
je met een heel klein beetje witte basterd-
suiker. Heel veel meer heb ik niet nodig….. 
 
Ik weet eigenlijk helemaal niet goed wat er in 
en rondom Rhenen op natuurgebied ge-
beurt, welke plannen er zijn, zowel positief als 
negatief. Nu ik ben aangetreden tot de 
werkgroep zal ik daar veel over en van leren. 
Mijn bijdrage aan het milieu/de natuur (laat ik 
het zo maar noemen) is om zo bewust 
mogelijk met haar en haar producten om te 

gaan. M’n moestuin, planten/bloemen voor 
insecten (inclusief ons bijenhotel), weinig tot 
geen vlees eten en als het kan op de fiets 
gaan.  
 
Qua achtergrond en beroepsuitoefening heb 
ik geen milieu- of natuurachtergrond. Van 
huis uit ben ik HBO-pedagoog, maar ben via 
administratief werk als huishoudelijk hulp in de 
thuiszorg beland. Niet ideaal en intellectueel 
uitdagend maar wel heel dankbaar. Ik droom 
nog steeds van werken op een zorgboerderij. 
Hopelijk lukt het me dat ooit te verwezen-
lijken. 
Hoe ik dan toch bij de WMR terecht ben 
gekomen, terwijl ik daarvoor niet eens wist 
dat die bestond? Een collega van de Wereld-
winkel in Rhenen waar ik af en toe in de win-
kel sta, dacht dat het misschien wel iets voor 
mij zou zijn, omdat ze mij natuurminded vindt. 
Vind ik een groot compliment! Ik ga me bezig 
houden met de inrichting van de nieuwsbrief. 
Enige ervaring heb ik al aangezien ik een hele 
tijd in de redactie van het maandblad zat 
van een studentenkorfbalvereniging. Veel 
gekopieerd, geplakt en geschoven. 
 
Mocht ik me niet bezighouden met zaaien, 
oogsten (& opeten) en rommelen in de tuin 
dan begeef ik mij op de bank met een 
luisterboek  op mijn oren. Vooral hakend, 
maar ook bordurend of middels de naai-
machine. Inspiratie komt vanzelf: dames die 
een kindje verwachten, een nichtje dat 4 
wordt (en ik vond dat ze een hip gehaakt 
tasje voor d’r broodtrommeltje nodig had) of 
iets dat iemand aanheeft. Ik maak er een 
tekening van en dan komt het ooit van pas.  
Ik maak veel voor anderen, weinig voor 
mezelf. Daaruit haal ik veel voldoening. Een 
luisterboek, iets te knutselen, dat ene boven-
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genoemde beschuitje en een kopje thee… 
dan kan mijn dag niet meer stuk. 
 
Ik kan ook nog iets schrijven over hoe jammer 
ik het vind dat men alles vol bouwt, dat 
natuur moet wijken voor nog een rijbaan. Zelf 
kan ik er nauwelijks tot niets aan veranderen. 
Daarom probeer ik op mijn stukje grond een 
combinatie te maken tussen mijn leefgemak 
en dat  voor de andere bewoners (in de niet-
mensvorm)van mijn omgeving. 
 
Esther Slotboom  
 

 
Vingerhoedskruid (Digitalis), tuin Esther, 
foto Marc van der Aa

 
 

ONTWIKKELINGEN OP HET 
INDUSTRIETERREIN MIDDELWAARD WEST 
 
Het industrieterrein Middelwaard West blijft 
onze aandacht houden en ook die van de in 
2011 opgerichte Rhenense Stichting Comité 
Middelwaard West (verder genoemd het 
Comité). Het streven van de WMR (en het 
Comité) is om het bestuur van de gemeente 
Buren zo ver te krijgen dat het stopt met de 
versnipperde besluitvorming. Geen kleine 
bestemmingsplannen voor de individuele be-
drijven op het terrein maar overgaan tot de 
opstelling van één bestemmingsplan. Wan-
neer dat gebeurt, is het eindelijk mogelijk voor 
Rhenen om de gevolgen van alle voor-
nemens te overzien en te beoordelen welke 
van die voornemens aanvaardbaar zou(den) 
zijn en welke beslist niet. 
 
Het verzet tegen de plannen van Buren en de 
drie bedrijven die actief zijn op het indus-
trieterrein, is tot nu toe niet zonder succes 
gebleven. Twee bestemmingsplannen voor 
deelontwikkelingen op het industrieterrein 
werden in mei 2012 vernietigd door de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (RvS) en momenteel wacht een 
beroep over een derde bestemmingsplan 
nog op een uitspraak door de RvS. Ook werd 
een verzoek om handhaving dat de WMR (en 
het Comité) indienden tegen de aanleg van 
een damwand, door het ontschors- en ver-
chipbedrijf Middelwaard bv, gegrond ver-

klaard. Hieronder wordt beschreven wat er 
sinds de vorige Nieuwsbrief is gebeurd. 
 
Beroep tegen het bestemmingsplan buiten-
gebied Buren, tweede herziening 
Op 29 januari jl. dienden de beroepen die de 
WMR en het Comité hadden ingesteld tegen 
het in maart 2012 door de Raad van Buren 
vastgestelde bestemmingsplan. De gemeen-
te Rhenen had ook beroep ingesteld. De 
beroepen richtten zich op de legalisering van 
het ontschors- en verchipbedrijf Middelwaard 
bv op het industrieterrein Middelwaard West. 
In de vraagstelling en de beantwoording ging 
het in eerste instantie om de vaststelling van 
het bestemmingsplan door de Raad van 
Buren, op 27 maart 2012 ,waarbij geen 
geluidcontour rondom het gehele industrie-
terrein was berekend en getekend. Volgens 
de WMR, het Comité en Rhenen had dat 
moeten gebeuren, omdat op dat moment 
op het terrein sprake was van de 
aanwezigheid van een grote ‘lawaaimaker’ 
(i.c. het zand- en grindbedrijf K3/Delta) 
waardoor de verplichting (op grond van de 
Crisis- en herstelwet) bestond om een geluid-
zone te berekenen die alle drie bedrijven 
omvat die op het industrieterrein actief zijn.   
 
Het verweer van Buren kwam er op neer dat 
door de vernietiging van de bestemmings-
plannen betreffende K3/Delta door de RvS in 
mei 2012 er geen sprake meer zou zijn voor 
de verplichting om een geluidzone te bere-
kenen en tekenen. Dit was een merkwaardig 
verweer, omdat op 27 maart 2012 de Raad 
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van Buren geen weet kon hebben van de 
vernietiging van de bestemmingsplannen in 
mei!  
 
Overigens kondigde Rhenen aan dat zij niet 
meer vraagt om vernietiging van het 
bestemmingsplan voor wat betreft 
Middelwaard bv, maar wel vraagt om een 
‘gegrond verklaring’ van haar beroep. 
Kennelijk wil het College van B&W van 
Rhenen het niet al te moeilijk maken voor 
Buren!  
 

 
Zicht op illegale damwand Middelwaard West, 
foto Jules Scholten 
 
De Afdeling bestuursrechtspraak ging verder 
de overige beroepsgronden van de WMR 
langs en stelde bij ieder daarvan scherpe 
vragen. Het betrof (1) de kwantitatieve ver-
houding tussen de aan - en afvoer over het 
water en over de weg van de boom-
stammen en de eindproducten, (2) het 
brandgevaar door broei in de zaagselhopen 
tijdens warme zomers en het daarmee 
verband houdende stankprobleem door 
schroeilucht, (3) het ontbreken van een pas-
sende beoordeling met het oog op de ge-
biedsbescherming van het aangrenzende 
Natura 2000 en Vogelrichtlijngebied, (4) de 
onbekendheid met de saneringsingreep die 
nodig is vanwege de aanwezige bodem-
verontreiniging en (5) de verkeerde signaal-
werking aan bedrijven en particulieren in 
Buren dat illegaal gedrag zo lang kan worden 
gedoogd en niet wordt bestraft. Bij zo goed 
als alle vragen maakte de beantwoording 
door de ambtenaren van Buren een zwakke 
indruk en bleven vele vragen grotendeels 
onbeantwoord.  
 
Inmiddels heeft de RvS al twee keer de 
termijn van 6 weken, die stond voor de uit-
spraak, verlengd. Het is onduidelijk waarom 
de RvS zo veel extra tijd nodig heeft.  

 
Damwand Middelwaard West, foto Jules Scholten 
 
Handhaving Omgevingsvergunning 
Middelwaard bv 
Op 25 februari jl. diende de WMR (samen met 
het Comité) bij B&W van Buren een verzoek in 
om handhaving bij het bedrijf Middelwaard 
bv. Het bedrijf was namelijk ten onrechte 
begonnen met de aanleg van een dam-
wand voor een loswal. Deze aanleg was niet 
vergund in de omgevingsvergunning die het 
bedrijf had gekregen in het najaar van 2012. 
Daarin is slechts sprake van de vervanging 
van de ruïne van de voormalige steenfabriek 
door de bouw van bedrijfsgebouwen. Boven-
dien ligt de damwand niet op de juiste (in 
principe overeengekomen) locatie. B&W van 
Buren reageerde per brief van 10 april jl. op 
het verzoek tot handhaving. Het verzoek 
werd gegrond verklaard. Middelwaard bv 
moet de damwand, voor zover die al ge-
plaatst is, verwijderen onder het opleggen 
van een ‘last onder dwangsom’.  
 
Middelwaard bv heeft een nieuwe vergun-
ningaanvraag ingediend op 5 april jl. voor de 
plaatsing van een damwand, 15 meter ten 
zuiden van de eerste ligging. B&W heeft op 9 
april jl. daarvoor vergunning verleend, omdat 
op die locatie de damwand niet in strijd zou 
zijn met de bestemming van het gebied, zoals 
vastgesteld in het bestemmingsplan buiten-
gebied, tweede herziening. De WMR is niet 
van plan om bezwaar te maken tegen de 
vergunning. 
 
Overigens kan een bijzonder vreemde situatie 
ontstaan wanneer de RvS het bestemmings-
plan buitengebied, tweede herziening zou 
vernietigen. Daardoor zou Middelwaard bv 
wel beschikken over twee geldige omge-
vingsvergunningen (voor de bedrijfsgebouw-
en en voor de damwand), maar niet over 
een geldig bestemmingsplan. De gemeente 
Buren maakte ons duidelijk dat er vaste 
jurisprudentie bestaat die bepaalt dat de 
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vernietiging van een bestemmingsplan toch 
geen gevolgen heeft voor verleende omge-
vingsvergunning(en). 
 
Agruniekvallei 
Nadat AgruniekRijnvallei vorig jaar maart een 
principe verzoek indiende bij de Raad en het 
College van Buren voor de bouw van een tot 
60 meter hoog gebouw voor de op- en 
overslag van grondstoffen voor de productie 
van veevoer, heeft Buren nog geen beslissing 
genomen hoe hiermee om te gaan. Kennelijk 
wordt gewacht totdat de RvS uitspraak heeft 
gedaan in de beroepszaak tegen Middel-
waard bv. Wel heeft ons het informele bericht 
bereikt dat AgruniekRijnvallei het voornemen 
tot de bouw van een 60 meter hoog op- en 
overslaggebouw wil doorzetten. Wanneer dat 
gebeurt, zijn de Raad en het College van 

Rhenen ook aan zet om uitvoering te geven 
aan de raadsbreed gesteunde motie van 31 
mei 2011, waarin de Rhenense Raad aan 
B&W opdraagt om de bouw van het 60 
meter hoge gebouw met alle mogelijke 
middelen tegen te gaan. De inwoners van 
Rhenen moeten er immers niet aan denken 
dat Agruniek-Rijnvallei zijn zin zou krijgen. 
 
Jules Scholten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 
RHENEN EN PLANMER 
 
In september 2011 heeft de gemeenteraad 
van Rhenen het bestemmingsplan buiten-
gebied 2010 vastgesteld. Om het milieu een 
volwaardige plaats in de besluitvorming over 
het bestemmingsplan te geven moest de 
gemeente daaraan voorafgaand een 
zogenoemd milieueffectrapport (PlanMER) 
opstellen. De uitkomst daarvan diende in de 
besluitvorming meegewogen te worden. De 
WMR stelde in december 2011 beroep in 
tegen zowel het bestemmingsplan als het 
PlanMER.  
 
Op 22 januari jl. werd het beroep tegen de 
vaststelling van het bestemmingsplan buiten-
gebied behandeld door de Afdeling be-
stuursrecht van de Raad van State (RvS). Willy 
Hoorn verzorgde het deel van het beroep dat 
zich richtte op het bestemmingsplan en Jules 
Scholten op het onderdeel over het milieu-
effectrapport. De RvS deed uitspraak op 13 
maart jl. 
 
Bestemmingsplan  
Geen van de bezwaren tegen het bestem-
mingsplan zijn gehonoreerd. Wellicht een zure 
conclusie van een slecht verliezer is dat dit 
bestemmingsplan in hoge mate een politiek 
bestemmingsplan is geworden. De timing van 
om de 10 jaar bijgestelde bestemmings-
plannen kwam op een politiek slecht moment 
voor de natuur dan wel op een gunstig mo- 
 

 
ment voor de agrarische sector. Toenmalig 
CDA staatssecretaris Henk Bleker bewerk-
stelligde landelijk en provinciaal de afbouw 
van het EHS beleid via het provinciale 
Akkoord van Utrecht. Toen SGP wethouder 
Van Leeuwen het stokje overnam van 
wethouder Van Hees (PCR) kreeg de 
agrarische bedrijvigheid en anti-natuurlobby 
de wind in de zeilen. De oorspronkelijke uit-
breidingsmogelijkheden voor agrarische be-
drijven uit het Voorontwerp van Van Hees 
kregen in alle opzichten (bouwhoogte en 
bouwvlak) “een tandje meer” en de 
oorspronkelijke Wijzigingsbevoegdheid voor 
natuurontwikkeling kwam te vervallen in de 
Ontwerpfase onder Van Leeuwen. Ook 
werden de Regels voor opschaling en 
intensieve veehouderij versoe-peld.  
 
Het feit dat geen enkele agrariër een 
bezwaar of beroep heeft ingediend bevestigt 
de tevredenheid van de beroepsgroep. 
 
PlanMER 
In ons beroep hadden wij aangevoerd dat 
de in het PlanMER in beschouwing genomen 
alternatieven geen reële alternatieven zijn. 
Dit omdat in de plantoelichting staat dat de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet 
worden opgenomen in het plan, en dat daar 
slechts bij één van de drie alternatieven van-
uit is gegaan. De RvS oordeelde in zijn uit-
spraak anders en verklaarde dit onderdeel 
van het beroep ongegrond.  
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Verder hadden wij in het beroep gesteld dat 
in de plantoelichting niet is ingegaan op de in 
het PlanMER beschreven alternatieven en dat 
in de zienswijzennota in het geheel niet is 
ingegaan op onze zienswijze over het Plan-
MER. Daarbij hadden wij gewezen op een 
artikel in de Wet milieubeheer (artikel 7.14, lid 
1) dat de doorwerking van het PlanMER de 
vaststelling van het bestemmingsplan regelt. 
Op beide punten verklaarde de RvS ons 
beroep gegrond. Dit leidde ertoe dat de RvS 
in zijn uitspraak de gemeenteraad opdraagt 
om - ter correctie van de geconstateerde 
tekortkoming - binnen zesentwintig weken na 
de uitspraak een nieuw besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan te nemen. De 
Raad mag er daarbij voor kiezen om het 
bestemmingsplan opnieuw vast te stellen 
zonder hieraan voorafgaand een ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage te leggen. Dan 
zullen we bezien of het nodig is een zienswijze 
in te dienen over het bijgestelde bestem-
mingsplan. 
 
Er moet worden opgemerkt dat deze uit-
spraak van de RvS voorkomen had kunnen  
worden. Tijdens de hoorzitting over het 
bestemmingsplan op 5 september 2011 had 
de WMR de Raad willen wijzen op het risico 
van het niet voldoen in de besluitvorming aan 
genoemd artikel van de Wet milieubeheer en  
 

dus op het risico van (gedeeltelijke) vernie-
tiging van het bestemmingsplan. 
 
Tijdens de hoorzitting werd het de WMR niet 
toegestaan om dit belangrijke punt naar 
voren te brengen. Vervolgens zond de WMR 
op 6 september 2011 een brief gericht aan 
zowel het College als aan de Raad om 
alsnog te wijzen op het belang van genoemd 
punt en het daarmee verband houdende 
risico. De WMR ontving geen reactie op deze 
brief. Voor de WMR stond daarna geen 
andere weg open dan beroep in te stellen 
met het gevolg dat de gemeente het 
bestemmingsplan moet aanpassen en op-
nieuw vaststellen. 
 
Een nuttige bijkomstigheid is dat door de 
uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van 
de RvS in deze zaak jurisprudentie is ge-
creëerd betreffende de doorwerking van 
milieueffectrapportage in de besluitvorming.  
 
Willy Hoorn en Jules Scholten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RUIMTE VOOR DE RIVIER PROJECTEN 
MIDDELWAARD – TOLLEWAARD – ELST 
 
De drie projecten van Rijkswaterstaat (RWS) in 
het kader van de  PKB (Planologische Kern-
Beslissing) Ruimte voor de Rivier, die liggen in 
de uiterwaarden tegenover Rhenen en bij 
Elst, zijn alle beland in de uitvoeringsfase. Het 
gaat om (1) de uiterwaardverlaging in de 
Middelwaard en (2) in de Tollewaard op de 
zuidoever van de Rijn en verder om (3) de 
uiterwaard bij Elst waar vroeger een 
steenfabriek en een kraanmachinistenschool 
stond. Het doel van de projecten is 
tweeledig: vermindering van het 
veiligheidsrisico van overstroming tijdens 
perioden van hoogwater en verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit in de uiterwaarden. 
 

(1) Middelwaard 
Op 21 november 2012 maakte Gede-
puteerde Staten (GS) van Gelderland als 
coördinerende overheid een aantal ontwerp- 

besluiten bekend, die het project van RWS 
(Rijkswaterstaat) voor de uiterwaard-
vergraving in de Middelwaard mogelijk moet 
maken. 
 

 
Overzicht activiteiten Middelwaard, foto Jules 
Scholten 
 
Op 13 december 2012 dienden wij een 
zienswijze in gericht op de relatie tussen het 
plan van de uiterwaardvergraving en het 
industrieterrein in de Middelwaard West.  
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Wij hadden namelijk geconstateerd dat in de 
‘Passende beoordeling Ruimte voor de Rivier - 
uiterwaarden Nederrijn’ die was opgesteld 
voor de vergunningen op grond van de 
Natuurbeschermingswet (Nbw), slechts reke-
ning was gehouden met de gevolgen van de 
uiterwaardvergraving op de natuurwaarden 
in de Middelwaard en niet met de uitstralings-
effecten van het aangrenzende industrie-
terrein Middelwaard West op de uiterwaard. 
Wij vroegen daarom om de ‘Passende beoor-
deling’ aan te vullen met een beoordeling 
van die uitstralingseffecten op de natuur-
waarden van de uiterwaard.  
 
In de ‘Nota van Antwoord’ werd onze 
zienswijze ongegrond verklaard, omdat het 
industrieterrein geen deel uitmaakt van het 
plangebied. De ‘Passende beoordeling’ 
behoefde aldus alleen rekening te houden 
met de gevolgen van de uiterwaardverlaging 
zelf. Het is spijtig dat RWS en de gemeente 
Buren steeds hebben geweigerd om een 
relatie te leggen tussen het uiterwaard-
verlagingsproject en de ontwikkelingen op 
het industrieterrein. Beide liggen immers 
buitendijks en beide zijn van invloed op de 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het 
buitendijkse gebied. Alles overwegende 
besloten wij geen beroep in te stellen tegen 
de vaststelling van de vergunningen met het 
oog op de door ons geschatte geringe kans 
van slagen van een beroepsgang.  
 
Omdat door andere partijen geen zienswijzen 
waren ingebracht, kon de uitvoering van het 
project van start gaan in april jl. De 
werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang 
(zie de foto’s) en concentreren zich voor-
namelijk op het oostelijk deel van de Middel-
waard. Het maaiveld onder en direct 
stroomafwaarts van de Rijnbrug wordt ook 
verlaagd om de doorstroomopening onder 
de brug te vergroten.  
 

 
Kaart Middelwaard RWS uiterwaardverlagings 
project 
 
Daarna wordt de ondergrond afgegraven en 
tenslotte wordt de bovengrond teruggelegd 

op het verlaagde maaiveld. In het westelijk 
deel worden boomstroken aangeplant in de 
lengterichting van de rivier met name op de 
landtong die de rivier scheidt van de water-
plas.  
 
Tegen het einde van het jaar wordt zichtbaar 
hoe het eindresultaat van de ingreep eruit zal 
zien en hoe is omgegaan met de doelstelling 
betreffende de ‘verbetering van de ruimte-
lijke kwaliteit’. 
 

 
Werkzaamheden Middelwaard, foto Jules Scholten 
 
(2) De Tollewaard  
Op 31 augustus 2012 dienden wij een 
zienswijze in gericht op de ontwerp Nbw-
vergunning (alsook op de ontwerp omge-
vingsvergunning voor de uitvoering van dit 
project. Daarin vroegen wij speciale aan-
dacht voor het voorkomen van het habitat-
type H6510A "Glanshaver- en vossenstaart-
hooilanden" dat aanwezig is op en langs de 
zomerkade tussen de beide hoogwatervrije 
industrieterreinen op terpen. De aanwezig-
heid van deze haver- en hooilanden dreigde 
namelijk verloren te gaan bij de voorge-
nomen aanleg van de nieuwe verbindings-
weg over de zomerkade tussen de terpen.  
 
Tijdens een in 2001 uitgevoerde planten-
inventarisatie was daar een aantal soorten 
aangetroffen van een rijke stroomdalflora 
behorende bij het habitattype met sikkel-
klaver, kattedoorn, Kruisdistel, karwijvarkens-
kervel, grote bevernel, groot streepzaad, 
margriet, knoopkruid en knolboterbloem.  
 
In 2010 en 2011 werden deze gegevens 
onder de aandacht gebracht van de 
projectleiding met verzoek om in de plan-
vorming rekening te houden met deze flora 
langs de zomerkade. Desondanks bevatte de 
ontwerpvergunningen geen informatie hier-
over.  
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Voorafgaande aan onze zienswijze werd de 
locatie van het habitattype opnieuw be-
zocht. Daarbij werd gevonden dat de flora 
sinds de inventarisatie in 2001 achteruit is 
gegaan, doordat de kade niet meer 
gemaaid maar begraasd wordt. De doorn-
planten (kattedoorn en kruisdistel) hadden 
daarvan sterk geprofiteerd. De overige 
soorten zijn juist gebonden aan hooilanden 
en waren flink achteruit gegaan. Slechts 
Margriet werd teruggevonden. Dat wil niet 
zeggen dat de andere soorten helemaal 
verdwenen zouden zijn. Door deze achter-
uitgang kwalificeerde de locatie langs de 
zomerkade zich niet meer als ‘glanshaver-
hooiland’.  
 

 
Kaart Tollewaard RWS uiterwaardverlagingsproject 
 
Er zijn nog wel herstelmogelijkheden. De 
meeste soorten zullen nog wel aanwezig zijn, 
zo niet als kwijnende plant dan wel in de 
zaadbank. Alles bepalend voor het herstel ligt 
in het toekomstige beheer (maaien en niet of 
slechts weinig begrazen).  
 
In de ‘Nota van Antwoord’ van oktober 2012 
werd ingegaan op onze zienswijze en op de 
daarin aangegeven herstel mogelijkheden. 
Onaangeroerd bleef echter de cruciale 
vraag welke instantie(s) het toekomstige 
beheer zullen gaan uitvoeren.  
 
In contacten met de projectleiding in 
december 2012 en januari 2013 legden wij uit 
dat het probleem van het behoud en de 
ontwikkeling van glanshaverhooilanden niet 
ligt in het ontbreken van geschikt substraat of 
in de afwezigheid van soorten, maar dat 
hooilanden - zoals de naam al zegt – afhan-
kelijk zijn van hooibeheer. Het bleek dat het 
toekomstige beheer niet zou worden gegund 
aan het ‘Gelders Landschap’ - zoals aanvan-
kelijk de bedoeling was - maar dat het in 
handen zou worden gegeven van particu-
liere grondbezitters die waarschijnlijk te weinig 
begrip hebben voor het benodigde maaibe-
heer. Hierdoor ontstaat het risico dat het 

herstel van de flora weer teniet wordt 
gedaan.   
 

 
Informatiebord Tollewaard, foto Jules Scholten 
 
Vervolgens kregen wij te horen dat er wordt 
gewerkt aan een ontwikkeling waarbij het 
beheer niet wordt overgedragen aan de 
agrarische eigenaren, maar dat deze 
moeten dulden dat RWS het beheer uit laat 
voeren. Dit zou onze zorg wegnemen. 
 

 
Aanleg brug Tollewaard, foto Jules Scholten 
 
Op 7 november 2012 werden de definitieve 
besluiten bekend gemaakt. Er werden geen 
beroepen ingesteld en kon de uitvoering van 
het project beginnen.  
 
De meest in het oog springende activiteit is 
de aanleg van een brug op vele pijlers die de 
weg op de winterdijk gaat verbinden met het 
industrieterrein op de westelijke terp (zie foto). 
 
Jules Scholten 
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NATUURBEHEER KWINTELOOIJEN 
 
De Natuurwerkgroep Kwintelooijen is opge-
richt door WMR en het IVN Veenendaal-
Rhenen om het Recreatieschap te helpen bij 
het beheer van de zandafgraving Kwinte-
looijen. In de vorige Nieuwsbrief is ingegaan 
op het doel van de werkgroep en de 
werkzaamheden tot en met zomer 2012.  
 
Afgelopen winter is de Natuurwerkgroep 
Kwintelooijen actief geweest. Daarbij heeft 
de nadruk gelegen op het afzagen van elzen 
rond een tweetal poelen in het midden van 
het terrein. Deze poelen zijn ooit gegraven 
ten behoeve van amfibieën en libellen, maar 
waren bijna geheel dichtgegroeid met elzen. 
Een deel van de elzen is vorige zomer bij wijze 
van proef afgezaagd en afgevoerd, en een 
deel is deze winter verwijderd.  
 

 
Een stuk waar elzen verleden zomer zijn 
afgezaagd, met op de voorgrond een dode 
elzenstomp, foto Han Runhaar 
 
De resultaten zijn op eerste gezicht 
bemoedigend. De elzen die verleden zomer 
zijn afgezaagd zijn voor een groot deel 
afgestorven. Op stukken die in de winter 
onder water hebben gestaan is de sterfte 
vrijwel volledig. Bij de in de winter afgezaag-
de bomen is de sterfte minder groot, maar ze 
lopen wel veel minder snel weer uit dan de 
berken op het heideterrein. 
 
Deze zomer gaan we verder met het 
afmaaien en afvoeren van de resterende 
elzen en van de nieuwe uitlopers. Hetzelfde 
willen we doen met de uitlopende berken en 
bramen op het heideterrein.  
 

Het was even onzeker of we deze zomer wel 
aan de slag zouden kunnen, vanwege 
aanvullende eisen die het Recreatieschap 
stelt aan het beheer door vrijwilligers. Die 
hielden onder meer in dat alleen vrijwilligers 
met een erkend certificaat gebruik mogen 
maken van een bosmaaier. Omdat 
certificering ons vele duizenden euro’s kost, is 
dat voor ons als vrijwilligersgroep geen 
haalbare kaart. Gelukkig heeft het recreatie-
schap deze eis versoepeld, zodat we alsnog 
aan de slag kunnen. 
 

 
De vrijwilligers laten zich door ijs en kou niet 
weerhouden, foto Han Runhaar 
 
Een onderwerp waarover we nog in gesprek 
zijn met het Recreatieschap is het herstel van 
het begrazingsbeheer. Dat is nodig om de 
vestiging van jonge berken en wilgen te 
onderdrukken, en de vergrassing en verrui-
ging tegen te gaan. Zonder begrazings-
beheer blijft het voor ons dweilen met de 
kraan open. Die onderhandelingen lopen 
moeizaam, omdat het Recreatieschap niet 
overtuigd is van de effectiviteit van jaarrond-
begrazing met koeien (de vroegere beheer-
vorm die wij graag hersteld willen zien), en 
veel beren op de weg ziet. Na de zomer 
hebben we een vervolgoverleg over deze 
kwestie met het bestuur van het Recreatie-
schap. 
 
Han Runhaar 
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PADDENWERKGROEP 
 
De avond van 19 april jl. was de laatste 
paddenoverzetactie. Laat in het jaar en met 
een record korte campagne van 11 dagen. 
We zijn weleens in februari gestart, we 
rekenen erop begin maart te starten maar 
deze winter duurde zo lang dat we vreesden 
voor de aantallen vrouwtjes. Zou het niet te 
laat worden voor de eitjes? Die padden-
mannen zitten daar niet zo mee. Tot onze 
grote verrassing liep het aantal verplaatste 
dieren tot recordhoogte op: totaal 3831 
padden, 20 kikkers en 2 salamanders, en dat 
is 700 meer dan het vorige record van 2011.  
 

 
Pad wacht op overplaatsing, foto Gerard Vernooy 
 
Wat een machtig oernatuurverschijnsel 
zomaar bij ons in de buurt. Bij Zideris hebben 
we om precies te zijn 12 padden minder 
overgezet, 1503 om 1515, vergeleken met 
vorig jaar. Veel van die dieren hebben we 
toen ook in onze handen gehad en een 
goede reis gewenst. Bij de Palmerswaard 
werden 1000 dieren meer overgezet dit jaar: 
2347! Heel veel meer paddenmannetjes, 
vooral op de laatste avonden. Bij de Grift 
kwamen juist meer vrouwtjes aanzetten. Hier 
was de verhouding gewoon 1 vrouwtje op 3 
mannetjes. 
 
Het gaat dus goed met de padden rondom 
Rhenen en als we het afzetten tegenover 
Amerongen (weleens rond 25.000 en dit jaar 
13.500) dan gaat het heel goed en heeft het 
verkeer in het verleden wel erg huisge-
houden.  
 
Dit project vergt wel veel inspanning. Er zijn 
weer vrijwilligers afgevallen en gelukkig 
andere heel enthousiaste mensen zijn ons 
komen versterken. We hebben zelfs een egel 
opgeraapt. Moet die ook die kant op?  

Het is ook leuk en machtig als er een 
roepende steenuil boven je hoofd zit. Maar 
veiliger moet het nog steeds, vooral bij Zideris.  
 
Daarom loopt de actie voor geldinzameling 
voor het plaatsen van 500m faunascherm. 
Geschatte kosten 7500 euro. 
Eén van onze donateurs (Pauline Vroom) 
doneerde de helft van de opbrengst van 
haar ”schilderijenveiling” ter waarde van 
€2.400,- aan de WMR! Een geweldig gebaar 
waarvoor wij haar zeer dankbaar zijn. De 
WMR heeft besloten deze schenking te 
reserveren voor het paddenschermfonds. 
Verder ontvingen we tot op heden een 
donatie van het bestuur van de Stichting Het 
voormalig Gast– en Weeshuis, Rhenen. De 
WMR doet zelf actief mee met een eigen 
bijdrage van €500,-. 
 
 Inmiddels hebben we meer dan de helft van 
het benodigde bedrag door donaties opge-
haald. We wachten nog op reacties van 
aangeschreven organisaties en de brede 
oproep in de RBC. En u kunt ook nog steeds  
uw bijdrage schenken! Zie de oproep aan het 
begin van de Nieuwsbrief. 
 
 

 
Padden in de emmer, foto Gerard Vernooy 
 
Dit najaar wordt het kruispunt heringericht bij 
de afslag Cuneraweg-Grebbeweg en komt 
er voor de veiligheid een stoep, precies waar 
ons scherm is gepland. Een goede gelegen-
heid voor de Gemeente om bij nader inzien 
toch nog eenmalig veel te kunnen bete-
kenen voor iets waar we in Rhenen trots op 
mogen zijn.  
 
Bij deze dus nogmaals: draag bij aan het 
levensreddende faunascherm bij de nieuwe 
dorpskern Zideris! Wordt vervolgd. 
 
Olga van de Donk en Gerard Vernooy 
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BROEDVOGELONDERZOEK LAARSENBERG 
1977-2012  
 
Broedvogelonderzoek in en rond de 
gemeente Rhenen 
Al vanaf halverwege de jaren ‘70 van de 
vorige eeuw wordt door de vogelwerkgroep 
KNNV Wageningen e.o. systematisch onder-
zoek gedaan naar de broedvogelstand in de 
omgeving van Rhenen. Ko Steenman was 
degene die het initiatief nam voor deze 
tellingen. Na zijn dood in 2001 nam Piet van 
Klaveren de coördinatie van de tellingen 
over. Een overzicht van alle geïnven-
tariseerde gebieden met de jaren dat ze zijn 
onderzocht is te vinden in tabel 1. De laatste 
telling die onder leiding van Piet van Klaveren 
is uitgevoerd is die van de Laarsenberg in 
2012. Om een beeld te geven van het vele 
werk dat door de vogelwerkgroep onder 
leiding van Ko Steenman en Piet van 
Klaveren de afgelopen jaren is verricht, 
worden in dit artikel de resultaten van die 
laatste inventarisatie besproken en wordt 
ingegaan op de ontwikkeling van de broed-
vogelstand op de Laarsenberg tussen 1977 en 
2012.  
 
Broedvogelinventarisatie Laarsenberg 
De Laarsenberg ligt ten noorden van de 
Grebbeberg en Ouwehands Dierenpark 
(figuur 1) en is eigendom van Het Utrechts 
Landschap. De ontwikkeling van de vogel-
stand op de Laarsenberg wordt al sinds 1977 
gevolgd door de vogelwerkgroep, waarbij 
het gebied gemiddeld eens in de 6 jaar is 
onderzocht (tabel 1).  
 

 
Figuur 1 Omgrenzing telgebied Laarsenberg. 
Ondergrond: Google Earth 
 
 

De meest recente inventarisatie uit 2012 werd 
uitgevoerd door Piet van Klaveren, Han 
Runhaar, Theo Hazeleger, Linus en Minouk 
van der Plas, Harm Jan Kwikkel en Henrik de 
Nie. 
 
Gebied Geïnventariseerd in  
Amerongse 
Bovenpolder Oost* 

2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2009, 2011, 
2013 

Kerckebos 2004 
Kolland** 1999, 2004, 2009 
Kwintelooijen 2000, 2006, 2010 
Laarsenberg 1977, 1980, 1984, 1997, 

2002, 2007, 2012 
Landgoed de Tangh 2003 
Palmerswaard 1975, 1992, 1998, 1999,  

2000, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2007, 2010 

Plantage Willem lll 1995, 1999, 2004, 2009 
Remmerdense heide 1994, 1998, 2003, 2008, 

2013 
Remmerstein 2005 
Roghairsparren 2003 
Stadsbossen 1989, 1996, 2002, 2006, 

2011 
Tabel 1 Overzicht van geïnventariseerde gebieden  
* Amerongen, ** Leersum 
 
Methode 
Om het aantal broedvogels te bepalen wordt 
in het voorjaar (maart t/m juni) wekelijks of 
tweewekelijks  een bezoek aan het gebied 
gebracht  en wordt genoteerd wèlke vogels 
wáár zijn waargenomen. Daarbij wordt ook 
gelet op territoriumindicerend gedrag, in de 
vorm van zang of balts. Op basis van de 
waarnemingen wordt een schatting gemaakt 
van het aantal broedterritoria per soort. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
criteria die door SOVON (Stichting Vogel-
onderzoek Nederland) zijn opgesteld. Voor 
zangvogels wordt vaak als eis gesteld dat de 
soort minimaal 2 of 3 keer zingend moet zijn 
waargenomen in de broedperiode, voordat 
mag worden besloten dat er sprake is van 
een territorium. Er worden geen eisen gesteld 
aan het daadwerkelijk broeden of het uit-
vliegen van jongen: het is voldoende als een 
territorium gedurende enige tijd is ‘verdedigd’ 
door een mannetje dat door zang of balts 
aangeeft dat het zíjn territorium is. De 
territoria worden als stippen op kaart 
aangegeven (figuur 2).  
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Figuur 2 Stippenkaart met territoria van de Vink in 
2012 
 
Resultaten 
In tabel 2 (zie volgende pagina) wordt per 
soort een overzicht gegeven van het aantal 
territoria dat is vastgesteld in 2012 en in 
voorgaande jaren. Het aantal territoria en het 
aantal soorten fluctueert wat tussen de jaren, 
maar er is geen sprake van systematische 
trends. Bij de afzonderlijke soorten hebben er 
wel een aantal opvallende verschuivingen 
plaatsgevonden, waarbij sommige soorten 
zijn vooruitgegaan, en andere achteruit- 
gegaan of verdwenen zijn: 
 
- De fitis is sterk in aantallen achteruit- 

gegaan, waarschijnlijk als gevolg van het 
dichtgroeien van kapvlakten en het uit-
groeien van voormalige hakhoutbossen. 
De fitis houdt van een halfopen land-
schap met veel struiken en lage bomen. In 
figuur 3 is de achteruitgang grafisch weer-
gegeven. 
 

 

- Echte bossoorten zoals vink, roodborst, 
winterkoning en zwartkop zijn daaren-
tegen sterk toegenomen. In figuur 3 is dat 
voor de vink grafisch weergegeven. 

- De houtduif is sinds de jaren ‘80 sterk 
achteruitgegaan als gevolg van de toe-
name van de havik. Houtduiven vormen 
het favoriete voedsel voor de havik.  

- Ransuil, wielewaal, gekraagde roodstaart, 
zomertortel en ransuil zijn alleen in de 
beginperiode waargenomen. Dit zijn 
soorten die ook landelijk sterk zijn 
afgenomen.  

- Ook kauw en Turkse tortel zijn in vergelijking 
met de jaren ‘70 en ‘80 sterk 
achteruitgegaan. De oorzaak is niet duide-
lijk omdat deze soorten landelijk niet zijn 
achteruitgegaan. Mogelijk hebben deze 
soorten zich onder druk van predatie door 
de havik meer teruggetrokken in  het 
stedelijk gebied.  

 
Toepassing gegevens 
De telgegevens zijn in de eerste plaats van 
belang voor de gemeente en voor de 
terreinbeheerders, aan wie de gegevens 
worden opgestuurd. Bij de planning van 
ingrepen en bij het beheer kunnen ze 
rekening houden met het voorkomen van 
kwetsbare vogelsoorten. Ook worden de 
gegevens opgestuurd aan SOVON, die de 
gegevens van de locale werkgroepen 
gebruikt om de landelijke verspreiding van 
soorten te bepalen en trends te volgen. En 
tenslotte is van belang dat op basis van de 
herhaalde inventarisaties negatieve ontwik-
kelingen kunnen worden gesignaleerd en-
waar de oorzaak van lokale aard is- maat-
regelen kunnen worden bedacht om verdere 
achteruitgang te voorkomen. Mede dank zij 
de vogeltellingen heeft de WMR een goed 
beeld wat er in de diverse gebieden speelt. 
 
Han Runhaar

Figuur 3 Veranderingen in aantal territoria bij Fitis en  
bij Vink 
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Tabel 2 Overzicht aantal vastgestelde territoria per jaar en per soort.  
  1977 1980 1984 1992 1997 2002 2007 2012 
Appelvink - - - 1 1 - - 1 
Bonte Vliegenvanger - - 2 - 2 - - 3 
Boomklever 3 3 5 9 15 15 12 13 
Boomkruiper 10 ?  7 10 20 11 18 14 
Boompieper - - 5 - - 1 2 3 
Boomvalk - 1 - - - - - - 
Bosuil 1 1 1 1 2 1 2 1 
Buizerd - - - 1 2 2 1 1 
Ekster 4 6 3 3 1 2 3 1 
Fazant 3 2 - - 1 - - - 
Fitis 19 22 26 9 12 3 3 5 
Fluiter - 2 1 - 3 - - - 
Gekraagde roodstaart 4 4 2 1 - - - - 
Glanskop 3 3 2 4 4 5 7 3 
Goudhaantje - - 2 3 3 10 3 - 
Grasmus - - - - - - 2 - 
Grauwe vliegenvanger - - - 1 1 1 1 - 
Groene specht 4 3 2 2 1 1 2 2 
Groenling 1 - 1? - - - 1 - 
Grote bonte specht 16 8 17 18 18 13 15 10 
Grote lijster 6 4 4 2 2 - 3 2 
Heggenmus 6 - - 4 1 8 7 7 
Holenduif 8 5 4 4 6 4 5 5 
Houtduif 40 25 20 10 12 13 11 11 
Kauw 10 13 15 6 3 1 2 - 
Koolmees 30 36 29 37 45 35 29 26 
Kuifmees 1 2 3 1 6 1 2 1 
Kleine bonte specht 2 1 1 2 3 3 2 3 
Matkop 7 3 4 2 6 4 2 1 
Merel 16 21 18 22 33 41 36 28 
Pimpelmees 14 10 10 19 27 22 18 19 
Ransuil 2 - - - - - - - 
Ringmus 3 3 - - - - - - 
Roodborst 22 29 34 39 38 43 37 36 
Sperwer - - - - 1 - - - 
Spreeuw 37 20 23 8 10 11 12 2 
Staartmees 1 - 3 4 2 1 1 2 
Tjiftjaf 6 15 10 18 27 23 16 33 
Tuinfluiter 5 7 8 - 4 3 6 5 
Turkse tortel 3 4 1 1 1 - - - 
Vink 8 7 14 15 29 31 43 55 
Vlaamse gaai 9 11 10 10 10 5 4 4 
Wielewaal 4 3 1 - - - - - 
Winterkoning 18 17 16 25 15 30 39 32 
Witte kwikstaart - - - - - 1 - - 
Zanglijster 3 4 5 2 5 8 10 7 
Zomertortel 2 - 1 - - - - - 
Zwarte kraai - 3 3 5 8 5 8 4 
Zwarte mees - - - - 1 3 2 1 
Zwartkop 4 10 9 9 17 19 28 33 

Aantal territoria 335 308 322 308 398 380 395 374 
Aantal soorten 37 34 38 35 40 35 37 34 
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KORTE BERICHTEN 
 
Hotelbouw langs Oude Veense Grintweg? 
Er bestaan plannen om langs de Oude 
Veense Grintweg een hotel te bouwen met 
141 kamers. Dit plan komt voort uit afspraken 
die eerder met landgoed Prattenburg zijn 
gemaakt, en in 2012 zijn vastgelegd in het 
‘Convenant Landgoed Utrecht’. Doel van het 
convenant, dat mede is ondertekend door 
de gemeente Rhenen, is “om het landgoed 
te voorzien van economische dragers met als 
doel duurzame instandhouding van één van 
de grootste particuliere landgoederen van 
Utrecht”. Het convenant voorziet in: 
- de vervanging van het Stay Okayhotel 

bij Elst door een vijftal bungalows,  
- omvorming van een voormalige 

boerderij in een woonzorgaccomo-
datie,  

- de bouw van een hotel in het ‘Bosje 
van Wartou’ aan de Oude Veense 
Grintweg.  

In ruil voor de bouw van een hotel  in het  

bosje van Wartou zal een bestaande hotel-
bestemming elders, in het Schupse Bos, 
komen te vervallen. In bijgaand kaartje is 
aangegeven waar de twee laatstgenoemde 
gebieden liggen.  
 
Vanuit de WMR zijn we niet blij met de bouw 
van een groot hotel langs de Oude Veense 
Grintweg. Bij de behandeling in 2010 van het 
Ontwerp Integrale Structuurvisie Gemeente 
Rhenen 2010 – 2020 hebben we bezwaar 
gemaakt tegen de aanwijzing van het 
gebied ten noorden van Kwintelooijen als 
‘concentratiegebied voor recreatieve ont-
wikkeling’, omdat naar onze mening hier 
geen grootschalige recreatieve ontwikkeling 
past. We wisten op dat moment nog niet dat 
druk werd onderhandeld over de bouw van 
een hotel op deze locatie. Onze zienswijze 
blijft gelden nu we weten dat de bouw van 
een hotel deel uitmaakt van een deal tussen 
provincie, gemeente Rhenen en landgoed 
Prattenburg.  
 
 

 
Ligging Bosje van Wartou (nr 2) en van het Schupse Bos (3A). Gestippeld de grens van het landgoed 
Prattenburg. Uit: Convenant Landgoed Prattenburg 
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Formeel is de uitruil van het Schupse Bos 
tegen het Bosje van Wartou gunstig voor de 
natuur, omdat daarmee de bouwrechten 
voor een hotel binnen de provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur (Schupse Bos) 
vervallen ten gunste van de hotelbouw 
buíten de Ecologische Hoofdstructuur (Bosje 
van Wartou). In werkelijkheid is de deal 
echter ongunstig voor natuur, landschap, rust 
en ruimte. 
 
Het geplande hotel grenst nu direct aan één 
van de soortenrijkste gebieden op de 
Utrechtse Heuvelrug: de zandafgraving 
Kwintelooijen. De toegankelijkheid van het 
gebied, dat moet dienen als ‘Groene Poort’ 
voor bezoekers aan de Utrechtse Heuvelrug, 
vormt nu al een probleem. Een probleem dat 
door de bouw van een nieuw hotel alleen 
maar erger zal worden. Daarentegen is de 
huidige bouwlocatie aan de Schupse Weg 
goed ontsloten via de Veenendaalse 
Straatweg en is er voldoende ruimte voor 
parkeervoorzieningen (al dan niet gedeeld 
met het naastgelegen ‘La Residence’). 
Doordat de locatie wordt omringd door een 
soortenarm productiebos zijn er bijna geen 
negatieve effecten op de natuur en zijn er 
weinig uitstralingseffecten. Een veel simpeler 
en voor alle belanghebbenden veel betere  

oplossing zou daarom zijn om het Schupse 
Bos zijn hotelbestemming te laten houden en 
eventueel de EHS te herbegrenzen door een 
uitruil tussen Schupse Bos en Bosje van 
Wartou.  
 
Han Runhaar 

Verbreding van de N225 in de insnijding in de 
Grebbeberg en aanleg van een ecoduct 
Het is al weer twee jaar geleden dat wij voor 
het laatst berichtten over het plan van de 
provincie Utrecht om de N225 te verbreden in 
de insnijding in de Grebbeberg. De bedoe-
ling van dat plan was (en is) om het fiets-
comfort op deze provinciale weg te verbe-
teren door de fietsstroken te scheiden van de 
rijbaan. De WMR was tegen het oorspronke-
lijke plan, omdat de taluds aan beide zijden 
van de weg zouden worden vergraven en 
vele bomen zouden moeten worden gekapt. 
Bovendien hield het voornemen van de pro-
vincie in dat de boomkruinen boven de insnij-
ding elkaar niet meer zouden raken met als 
gevolg dat boomdieren niet meer via de 
boomkruinen de weg zouden kunnen over-
steken. Daardoor zou de weg voor boom-
dieren een onneembare barrière vormen.  
 
 

 
Overzichtskaart van het tracé uit de ‘Ecologische Toetsing realisatie fietspad N225 Rhenen, Bijlage 1’ van 28 
maart 2012 
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Inmiddels is het plan flink herzien en is een 
nieuw ontwerp gemaakt dat beter rekening 
houdt met de kritiek van de WMR.  
 
De nieuwe projectleider van de provincie 
legde op 26 februari jl. het aangepaste ont-
werp aan ons uit. In die aanpassing wordt het 
wegdek verhoogd, zodat een breder weg-
dek mogelijk wordt zonder afgraving van de 
taluds en er ook minder bomen behoeven te 
worden gekapt. De verhoging leidt ertoe dat 
er ruimte beschikbaar komt voor fietsstroken 
aan weerszijde van de weg die door middel 
van opstaande randen gescheiden komen te 
liggen van de rijbaan voor het autoverkeer. In 
dit aangepaste ontwerp blijven de boom-
kruinen elkaar raken. Tevens blijft in het aan-
gepaste ontwerp de aanleg van een ‘eco-
duct’ boven het wegdek in het diepste deel 
van de insnijding gehandhaafd. De kruising 
onderaan de berg met de Cuneraweg en de  
Cuneralaan wordt flink verbeterd en meer 
verkeersveilig. De situatie ter hoogte van het 
monument bij de Erebegraafplaats zal ook 
verbeteren.  
 
Dit lijken alle goede veranderingen te zijn ten 
opzichte van het eerdere ontwerp. Nadeel in 
het ontwerp zijn de opstaande randen tussen 
de rijbaan en de fietsstroken, die kunnen ver-
oorzaken dat fietsers die met flinke snelheid 
de helling van 7% afrijden in de scherpe 
bocht naar rechts op de rijbaan geraken en 
dan niet meer kunnen terugkeren op de 
fietsstrook. Andere nadelen zijn dat de 
karakteristieke insnijding minder diep reikt en 
daardoor een deel van haar bijzondere 
karakter verliest en verder dat nog steeds een 
aanzienlijk aantal bomen (ingeschat ca. 70 
bomen) moet worden gekapt.  
 
B&W van Rhenen maakte op 10 april jl. in de 
Rhenense Betuwse Courant (RBC) bekend 
een bestemmingsplan voor te bereiden voor 
de voorgestelde ingreep, inclusief het eco-
duct. Wanneer het ontwerp bestemmings-
plan ter visie wordt gelegd, zullen wij in een 
zienswijze het nieuwe ontwerp op zijn merites 
bekijken en beoordelen.  
 
Roel van de Weg en Jules Scholten 

Toezeggingen gedaan door B&W over de 
realisatie van Ecologische Verbindingszones 
De WMR heeft zich steeds ingezet voor de 
realisatie van verschillende ecologische 
verbindingszones (EVZ’s), waaronder die 
tussen (1) de Laarsenberg en de Utrechtse 
Heuvelrug en (2) in het Binnenveld tussen de 

Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Wij waren 
dan ook zeer verheugd dat het College van 
B&W zich in het verleden uitsprak ten gunste 
van de uitvoering van deze EVZ’s. Zo werd 
ons in januari 2005 door de toenmalige 
burgemeester Naafs en wethouder Bouwhuis 
verzekerd dat de gemeente zich zou inzetten 
voor de realisatie van de EVZ tussen de 
Laarsenberg en de Utrechtse Heuvelrug. Op 
een thema-avond over het Binnenveld, die 
op 10 februari 2011 door de WMR werd 
georganiseerd, liet de toenmalige wethouder 
Van Leeuwen weten dat de gemeente zich 
zou inzetten voor de realisatie van de 
zogeheten noordelijke verbindingszone in het 
Binnenveld, gelegen ten noorden van de 
Noordelijke Meentsteeg. 
 
In december 2011 werd ons door wethouder 
Van Leeuwen echter meegedeeld dat de 
gemeente vanwege financiële krapte geen 
initiatieven zal nemen voor de realisatie van 
andere ecologische verbindingszones dan 
die bij Vogelenzang. Daarmee werd terug-
gekomen op de eerdere toezeggingen van 
B&W. Deze mededeling was aanleiding voor 
ons om op 30 december 2011 een brief te 
schrijven aan de Raad. Daarin gaven wij aan 
begrip te hebben dat in deze tijd van 
bezuinigingen en financiële schaarste de 
middelen ontbreken om gronden aan te 
kopen en de verbindingszones in te richten. 
Wat wel binnen de mogelijkheden van de 
gemeente ligt, is om (a) de geplande 
verbindingszones vrij te houden van ingrepen 
die aanleg in de toekomst onmogelijk maken, 
en (b) bij de provincie te pleiten voor inzet 
van middelen om de verbindingszones te 
kunnen realiseren. Wij vroegen daarom de 
Gemeenteraad om het College van B&W te 
verzoeken zich te houden aan door eerdere 
Colleges gedane toezeggingen. Wat betreft 
de noordelijke verbindingszone wezen wij er 
op dat deze niet alleen een ecologische 
functie heeft, maar ook een strategische 
functie als buffer tegen de oprukkende 
bebouwing vanuit Veenendaal. De aanleg 
van de EVZ tussen de Laarsenberg en de 
Heuvelrug is van grote betekenis voor de 
boommarter en de das voor welke soorten 
de Lijnweg een moeilijk te nemen barrière is. 
 
Op 13 december 2012 herinnerden wij de 
Raad per brief aan het uitblijven van een 
schriftelijk antwoord met de constatering dat 
dit niet de wijze is om te gaan met een rele-
vant verzoek van een belangenorganisatie 
als de WMR. Dat leidde ertoe dat wij op 21 
januari 2013 (dus ruim een jaar na de brief 
van december 2011!) een formeel antwoord 
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kregen. Daarin ging de Raad helaas niet in 
op onze aanbeveling om de zones vrij te 
houden van ingrepen die aanleg daarvan in 
de toekomst zouden kunnen belemmeren. 
Ook ging de Raad niet in op ons verzoek om 
bij de provincie te pleiten voor het vinden 
van financiële middelen om de zones alsnog 
te kunnen realiseren. 
  
De trage en onzorgvuldige behandeling van 
onze brief van december 2011 werd uitein-
delijk door de Raad erkend per brief van 11 
april jl. met excuses. Daarmee zijn wij 
uiteraard ingenomen, maar zijn wij helaas 
sinds 2005 geen steek verder gekomen met 
de rea-lisatie van deze EVZ’s.  
 
Jules Scholten 
 
Jachthavenplan van de CDA fractie Rhenen 
Op 16 april jl. vond op verzoek van de CDA 
raadsfractie een themabijeenkomst plaats 
voor de Raad van Rhenen over de mogelijke 
ontwikkeling van een jachthaven bij Rhenen. 
Het plan om een jachthaven in te richten bij 
Rhenen is niet nieuw. Een eerder plan om dat 
te doen in het gebied van de Veerweide, 
sneuvelde aan het einde van de vorige eeuw 
door een uitspraak van de RvS, omdat de 
gemeente willens en wetens verzuimd had 
een milieueffectrapport voor het bestem-
mingsplan op te stellen. Het CDA heeft nu het 
initiatief genomen om het plan nieuw leven in 
te blazen.  
 
Student Francis Schaeffer van de Universiteit 
Wageningen had in opdracht van het CDA 
een stageonderzoek uitgevoerd dat uitmond-
de in drie mogelijke alternatieve locaties: (1) 
onder de Rijnbrug aan de kant van Rhenen 
(2) in de Middelwaard West tegenover 
Rhenen in de gemeente Buren en (3) bij 
Buitenomme en de Rijnstraat. Tijdens de 
themabijeenkomst presenteerden student 
Schaeffer en CDA raadslid Margriet van de 
Vooren het initiatief. Het betrof feitelijk 
dezelfde informatie die al op 4 oktober 2012 
tijdens een zogenoemde inspiratiebijeen-
komst in het restaurant ‘Tante Loes’ was 
gepresenteerd. De WMR stelde de vraag of in 
het onderzoek tot nu toe al rekening is 
gehouden met de mogelijke consequenties 
voor de besluitvorming over het voorstel met 
betrekking tot de ligging van de drie locaties 
in natuurbeschermd gebied (Vogelrichtlijn, 
Natura 2000 en EHS). Dat bleek nog niet het 
geval te zijn. Verder wees de WMR op de 
uitvoering van de uiterwaardverlaging in de 
Middelwaard door Rijkswaterstaat in verband 

met het alternatief dat ligt in de Middel-
waard.  

De reactie van alle partijen op het initiatief 
van het CDA was terughoudend. Weliswaar 
vonden alle partijen de presentatie 
inspirerend, maar daarnaast betitelden 
sommige fracties de presentatie als ‘mooie 
wensdromen’ met een gering realiteits-
gehalte met het oog op de financiële 
haalbaarheid en de grote inbreng die 
verlangd wordt van de gemeente in de 
uitwerking van het plan. Enkele raadsleden 
vroegen zich af waarom de gemeente het 
initiatief zou moeten nemen tot verdere 
uitwerking van het voorstel, terwijl het meer 
voor de hand zou liggen dat het bedrijfsleven 
dit zou moeten doen. Bespreking van een 
initiatiefvoorstel in juni in de Raad, zoals 
gewenst door de CDA fractie, is waarschijnlijk 
niet haalbaar en zal meer onderbouwing en 
dus meer tijd vergen.  

Overigens is het opmerkelijk dat het 
oorspronkelijke plan van de Rhenense land-
schapsarchitect Henk van Blerck, bij wie 
student Schaeffer zijn stage liep, om een 
integrale landschapsvisie te ontwikkelen voor 
de natuurlijke samenhang van de beide 
oevers van de Rijn ter hoogte van Rhenen, 
door het CDA weliswaar is opgepakt, maar 
gereduceerd tot een initiatiefvoorstel voor 
alleen een jachthaven.  
 
Jules Scholten  

Handhavingsverzoek woningbouwlocatie 
Vogelenzang 
In september 2012 werd de WMR geat-
tendeerd op een flinke grondverplaatsing 
aan de westoever van de waterplas, in 
Vogelenzang, die plaats vond tijdens het 
bouwrijp maken van de woningbouwlocatie. 
Daardoor ontstond een flinke vertroebeling 
van het water in de plas. Verder bestond de 
mogelijkheid dat de grondverplaatsing leidde 
tot een overschrijding van de zogeheten rode 
contour, die de scheiding markeert tussen de 
woningbouwlocatie en het natuurgebied van 
de plas en de EHS. Per brief van 30 oktober 
2012 dienden wij een verzoek om hand-
having in. Op 7 november 2012 antwoordde 
het College van B&W op het verzoek. B&W 
liet weten het bevoegd gezag te zijn voor de 
mogelijke overschrijding van de rode contour. 
De afdeling handhaving zou een onderzoek 
instellen. Wij zouden schriftelijk op de hoogte 
worden gesteld van de uitkomst. Wat betreft 
de vertroebeling van het oppervlaktewater 
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gaf B&W aan dat het Hoogheemraadschap 
Stichtse Rijnlanden het bevoegde gezag is. 
Daartoe had B&W ons verzoek door-
gezonden aan het Hoogheemraad-schap.  
 

 
Grondverplaatsing Vogelenzang, foto Jules 
Scholten 
 
Pas nadat wij in februari jl. informeerden naar 
de uitkomst van het onderzoek, liet wet-
houder Van den Berg op 14 februari jl. per e-
mail weten dat “De check of de oever/ 
woonwijk de rode contour doorsteekt pas 
definitief gedaan kan worden, zodra de 
oever af is. Dan laat Bouwfonds de aan-
nemer een inmeting van het terrein doen ter 
finale check”. Afwachten dus. Wij vragen ons 
af wat zal gebeuren als de meting zou aan-
tonen dat de rode contour is over-schreden. 
Het Hoogheemraadschap heeft nooit gerea-
geerd op de vertroebeling door de grond-
verplaatsing.  
 
Jules Scholten 

Aankondiging voor voorbereiding bestem-
mingsplan voor de uiterwaarden bij Rhenen 
In de RBC van 10 april jl. kondigde B&W van 
Rhenen aan een bestemmingsplan voor te 
bereiden voor de uiterwaarden bij de stad 
Rhenen. Dit bestemmingsplan zal voorzien in 
de realisatie van hoofdzakelijk een natuur-
bestemming met daarbij nevengeschikte 
bestemmingen zoals landbouw en extensieve 
recreatie. 
 
Jules Scholten 

Aandacht voor het milieu blijft geboden! 
Als WMR zetten we ons in voor milieu, natuur 
en landschap/planologie. Het milieu lijkt soms 
wat minder aandacht te krijgen misschien 
omdat er betere milieuregels zijn dan vroeger 
maar er zijn wel degelijk (nieuwe) milieu-
kwesties die ons aller aandacht (blijven) 

vragen. Broeikaseffecten zoals een toename 
in klimaat- en weerextremen en de stijging 
van de zeespiegel door ijssmelting beginnen 
zich duidelijk af te tekenen. Dit door een nog 
voortdurend toenemend gebruik van fossiele 
brandstoffen waardoor intussen, zo bleek 
recentelijk, de CO2 concentratie in de atmo-
sfeer nu al bijna met 50% is toegenomen tot 
400 ppm (parts per million) ofwel 0,04%. 
Methaan dat steeds meer vrijkomt uit de 
aarde, grote wateren en de veestapel, is een 
nog sterker broeikasgas. De toepassing van 
alternatieven zoals zonnepanelen en wind-
molens gebeurt wel maar kan de toename 
van het energieverbruik door toename van 
welvaart en wereldbevolking niet compen-
seren, laat staan doen afnemen.  
 
Voor de twee volgende zaken wil ik nog eens 
extra de aandacht vragen: 
1. Er is toenemende aandacht (en actie) voor 
de bijensterfte: imkers zien vaak hun 
bijenvolken gedecimeerd en er zijn 
aanwijzingen dat met name enkele nieuwe 
insectenbestrijdingsmiddelen (van Bayer) hier-
bij een belangrijke rol spelen. Ze worden als 
groep aangeduid met de term neonico-
tinoiden en een voorbeeld is imidacloprid. 
Feitelijk gaat het om veel méér dan onze 
honingbijen en andere belangrijke bestuivers 
van fruit en bloemen zoals hommels en 
zweefvliegen. Alle insecten (zoals ook 
vlinders, waterbeestjes, enz.) zijn in het 
geding. Het gaat om vele duizenden dier-
soorten, die niet alleen voor de bevruchting 
van planten zorgen maar ook voor de 
afbraak van alle mogelijke afvalstoffen in de 
natuurlijke kringloop of dienen als voedsel 
voor alle mogelijke vogels, amfibieën en 
andere dieren. Een grote natuurverarming 
dreigt. In sommige landen geldt al een 
verbod op het gebruik van deze insecticiden, 
en ook in Nederland (Europa) is er nu een 
voorlopig tijdelijk verbod op het gebruik in de 
maïs- en tarweteelt. Echter, niet alleen boer 
en tuinder moeten hier aandacht aan 
schenken maar ieder van ons. Dus koop dit 
soort gifstoffen niet meer in de diverse 
tuincentra en groenwinkels. Waarom zou je 
überhaupt insecticiden, groenverdelgers of 
herbiciden in je tuin, op je tegels of stoep 
moeten toepassen? Als je regelmatig de 
bestrating veegt met een doodgewone 
bezem heb je echt geen last van tussen 
groeiende plantjes en anders kun je die best 
met een mesje verwijderen. Dat is ook goed 
voor je gezondheid! Mos of algen kun je soms 
met een beetje verdund azijnzuur of stevig 
harken goed bestrijden. En bladluizen kun je 
handmatig van je rozen verwijderen of via 
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wat tabakaftreksel bestrijden, rupsen van je 
koolplanten plukken, enz. 
  
2. Ik neem aan dat velen van ons regelmatig 
wandelen en/of fietsen, ook om boodschap-
pen te doen.  Dat is best gezond vergeleken 
bij autogebruik, zeker als je verder niet zo veel 
beweegt mede door het zitten bij pc en tv en 
met de auto naar het werk gaan, enz. Ergert 
u zich onderweg dan ook zo aan al die weg-
gegooide blikjes (van ook nog eens heel 
ongezonde en overbodige zogenaamde 
energiedrankjes), flesjes, sigarettendoosjes en 
plastic?  
 

 
Troep in de berm, foto Dirk Prins 
 
Mijn tip om bij te dragen aan een wat 
toonbaarder Rhenen is dan: raap onderweg 
die blikjes enz. op en deponeer die in de 
volgende gemeentelijke afvalbak! Eventueel 
doe je ze eerst in een plastic zak (je moet ze 
ook even leeg gieten tegen het lekken). Ook 
al lijkt dit gedrag wat op dat van Sisyphus uit 
de bekende Griekse mythe of vechten tegen 
de bierkaai, mij geeft het toch enig gevoel 
van nuttigheid en aan een passant eventueel 
iets van een goed voorbeeld. Ook al ben jij 
niet schuldig aan deze vervuiling van Rhenen. 
Op deze manier kun je gemakkelijk iets 
extra’s aan een wandeling toevoegen, ook 
als je je telkens beperkt tot slechts enkele 
voorwerpen. Doen dus zou ik zeggen! 
 
Dirk Prins 
 
Natuurgenietingen in Rhenens Zuidrand 
Het was dit voorjaar wel erg lang wachten op 
de lente die ons jaarlijks zo kan oppeppen. 
Maar eindelijk waren ze er dan weer: de 
zangvogels, de bloeiende magnolia’s, 
krenten en prunussen, paardenbloemen en 
pinksterbloemen, citroenvlinders en oranje-
tipjes. En natuurlijk vooral ook soms de zon 
aan een superblauwe hemel al bleef het 
eindeloos fris. De regen was zeer nodig.  
 

Begin mei ging ik op speurtocht aan de 
zuidrand van Rhenen en realiseerde me weer 
eens dat ons ‘schatje van een stadje’ toch 
wel heel mooi ligt ingebed ‘tussen Rug en 
Rijn’ en daarmee veel mogelijkheden biedt 
aan de natuur. Hierbij graag enige getui-
genis! 
 
Er is duidelijk profijt van de gradiënt in hoogte, 
expositie en grondsoort voor de bewoners 
maar ook flora en fauna. Al dadelijk vanaf de 
Herenstraatrotonde zag ik aan Cuneralaan 
en Trambaanpad opvallend veel Gewone 
vogelmelk met zijn fraaie melkwitte bloemen, 
zie foto.  
 

 
Gewone Vogelmelk, foto Dirk Prins 
 
Die staan hier gewoon in de plantsoen- en 
bermranden en daarmee verdient de 
gemeente een pluim dat men de bodem niet 
meer zoals ooit overal met veel schoffelen en 
zelfs herbicidenbespuitingen kaal probeerde 
te houden, maar een meer natuurlijke ont-
wikkeling toelaat. Ook elders aan de 
Rhenense zuidranden zag ik veel vogelmelk.  
 

 
Vogelmelk, foto Dirk Prins 
 
Alleen in de Veerwei heb ik deze leuke soort 
de laatste jaren zien verdwijnen door een 
‘modern’ weidebeheer met herbiciden-
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bespuiting en mestinjectie. Zelfs op de 
zuidhelling van het Cuneraheuveltje trof ik 
hem nu bloeiend aan! De geslachtsnaam 
Ornithogalum betekent letterlijk vogelmelk 
maar waar dat op zou moeten slaan is 
onduidelijk (vogelpoep?!). De kleur is in elk 
geval wel opvallend melkwit. 
 
Een andere wit bloeiende plant die opviel 
was Look-zonder-look, lid van de Kruis-
bloemigen. Bij wrijven van het blad ruik je een 
uiengeur maar deze plant is geen familie van 
de ui ofwel look, vandaar de wat wonderlijke 
naam! Hij is voor de rups van een leuke 
dagvlindersoort, de Oranjetip, een waard-
plant net als de Pinksterbloem die nu ook 
bloeide. Dus lette ik op of die hier nu ook 
rondvloog en inderdaad zag ik wat verderop, 
onderlangs Grebbeberg, waar massaal veel 
look-zonder-look staat, een mannetje met zijn 
opvallend oranje vleugeltoppen langs 
vliegen! Een plant met witte bloemschermen 
die wat later zou komen en altijd in vele 
bermen een waar lente bruidskleed geeft is 
het fluitenkruid. Ook van vele soorten struiken 
en bomen kon ik van de massale witte 
bloesems in april-mei weer genieten zoals van 
sleedoorn, kers, peer en krent en pas later 
van de meidoorn.  
 
Het stralende geel van de in bermen en 
weiden tijdelijk massaal aanwezige paarden-
bloemen overtrof voor mij toch nog al dat wit! 
In de kleurenleer van Goethe/Steiner/Jung 
wordt geel niet voor niets als ‘geest 
versterkend’ beschouwd. Dat voel ik beslist en 
ik denk daarbij wel eens stilletjes aan Vincent 
van Gogh met zijn zonnebloemen en Zuid 
Franse korenvelden! De uiterwaard langs 
Cuneralaan en onderdoor de Rijnbrug stond 
vol met paardenbloemen en met de zon erbij 
en in de verte de Cuneratoren) deed mij puur 
genieten! 
 

 
Paardenbloemen Uiterwaard, foto Dirk Prins 

Hier loopt de EVZ tussen Vogelenzang en 
Palmerswaard en er is daarom een 
overeenkomst gesloten met de beherende 
agrariër dat hij hier extensief beheert dus 
zonder herbiciden en mestinjectie. Na enkele 
weken stond het vol met de witte 
paardenbloempluizenbollen en vervolgens 
kwam er het eveneens stralende geel van de 
scherpe boterbloem en, nog leuker, van het 
groot streepzaad! 
 
Naast de vele visuele aspecten van Rhenen-
Zuid genoot ik ook weer van de variatie aan 
geluiden van de kleine zangvogels. Mijn 
favoriet is elk voorjaar de zwartkop (zie foto) 
die tegenwoordig overal te horen is in bossen 
en bosjes. Van zijn melodieuze fluittonen die 
hij frequent van eind maart tot begin juli laat 
horen word ik altijd gewoonweg blij! 
 

 
Zwartkop, foto Dirk Prins 
 
Enorm fijn dat ik hem elk jaar ook in mijn 
achtertuin kan horen. Van Cuneralaan tot en 
met Grebbeberg hoorde ik meerdere 
soorten, vooral grasmus, vink, braamsluiper, 
tuinfluiter, tjiftjaf, zanglijster, roodborst en 
merel. Men beweert vaak dat vogelgeluiden 
zo moeilijk zijn om te onderscheiden maar elk 
zingt zijn eigen lied dus is het een kwestie van 
aandacht en focussen. Als klap op de vuurpijl 
hoorde ik op de hellingen van de Grebbe-
berg het geluid van de …..nachtegaal! Sinds 
20 jaar had ik hem daar niet meer gehoord. Ik 
hoorde hem er later nog eens maar mede 
door mijn ziekenhuisopname weet ik niet of 
hier sprake was van een echt broedgeval. 
Wie kan me daar misschien meer over 
vertellen? 
 
Dirk Prins 
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INTERNET EN  DE ELECTRONISCHE NIEUWSBRIEF 
De WMR heeft een eigen internetsite: www.stichtingwmr.nl 

Hierop worden actuele artikelen, plannen, foto’s en ook de Nieuwsbrieven gepubliceerd. Indien u 
in het bezit bent van een e-mailadres dan kunt u de Nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Dat scheelt 

papier, drukinkt en bezorgkosten. Een elektronische Nieuwsbrief spaart natuur en milieu! 
Kies voor de Nieuwsbrief per e-mail! Geef u op via onderstaand e-mailadres: 

aliedeboer-waanders@hetnet.nl 
 
 
 

Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens, foto Marc van der Aa 
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