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WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN 

HALFJAAR? 
 
Sinds het verschijnen van de 2005 najaar 
Nieuwsbrief is de WMR bezig geweest met 
verscheidene activiteiten: voorlichting en 
advisering, natuuractiviteiten en bijdragen aan 
en reacties op plannen van de gemeente en 
ondernemers. Hier volgt een kort overzicht van  
die activiteiten. Sommige hiervan worden elders 
in deze Nieuwsbrief nader belicht. 
 
Voorlichting en advisering 
Zoals aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief had 
de gemeente besloten om de adviesgroepen 
milieu en groen waaraan de WMR deelnam, 
samen te voegen tot een nieuwe adviesgroep 
Natuur, Milieu en Duurzaamheid onder voor-
zitterschap van de wethouder milieu. Tijdens de 
bespreking van het evaluatie rapport 
Duurzaamheid in Rhenen in januari gaven de 
WMR en het Platform Duurzaamheid Rhenen 
(PDR) aan dat voorwaarde voor deelname aan 
deze nieuwe adviesgroep is een duidelijke 
beschrijving van haar taak en bevoegdheden.  
De WMR heeft in januari samen met de gemeente 
een thema-avond georganiseerd over Duurzame 
landbouw. 
De WMR neemt ook deel aan de adviescommissie 
Binnenstad-oost. Op aandringen van deze com-
missie hebben de architecten de doorgang van de 
Plantsoenstraat tussen het Chinese restaurant en 
het oude internaat breder gemaakt. 
De WMR deed voor de 2e keer mee aan de 
Wereldmarkt in november met een eigen stand. 
Ook nam zij deel met een stand op de 
startbijeenkomst voor het plan Achterberg in 
december. 
De website van de WMR: www.stichtingwmr.nl 
wordt momenteel ingevuld. Het voorlopige 
resultaat ziet er aantrekkelijk uit en nodigt uit 
tot verder kijken en lezen. Tijdens de komende 
jaarvergadering op 27 april wordt de website 
formeel gepresenteerd. 
De WMR bestaat dit jaar 35 jaar en wil daaraan 
in september aandacht schenken met een 
tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis. 
 
Natuuractiviteiten 
Met het oog op de voorgenomen ontwikkeling van 
het terrein van de voormalige kalkzand-
steenfabriek Vogelenzang en het aangrenzende 
terrein van Connexxion tot een woningbouw-
locatie organiseert de WMR samen met 
natuurfotograaf Ruben Smit in april een 
fototentoonstelling in de hal van het gemeente-
huis over de natuurwaarden in dit gebied. 
De WMR is van plan actief mee te denken bij de 
komende planontwikkeling van het gebied met 
de noodzakelijke aandacht voor de daar 
aanwezige en potentiële natuurwaarden alsook 

de milieuvoorwaarden (met name geluidhinder 
en luchtkwaliteit). Ter voorbereiding daarvan is 
Vogelenzang het speciale onderwerp voor de 
komende jaarvergadering op donderdagavond 27 
april. Voorafgaande aan de jaarvergadering is er 
een wandelexcursie door het gebied.  
Vanwege het late voorjaar kwam de paddentrek 
pas eind maart op gang. Gerard Vernooij en Olga 
van de Donk coördineerden het padden 
overzetten. 
 
Bijdragen aan en reacties op plannen van de 
overheid en het bedrijfsleven 

 De WMR werkt samen met  de onder-
nemersvereniging in Achterberg, het LTO en 
de SGVG (Stichting Vernieuwing Gelderse 
Vallei) aan de ontwikkeling van plannen voor 
Achterberg en het omliggende landelijke 
gebied in het kader van de reconstructie.  

 De provincie Utrecht heeft het plan om de 
fietsroute te verbeteren langs de N225 over 
de Grebbeberg verder uitgewerkt. Onder 
invloed van het standpunt van de WMR is de 
aanvankelijke verbreding van de weg tot 13 
meter, teruggebracht tot 11 meter. 3VO 
heeft echter voorgesteld om de naar 
beneden gaande fietsstrook breder te maken 
waardoor de weg uiteindelijk 12 meter breed 
zou worden. Na bekendmaking van het plan, 
zal de WMR reageren met het oog op het 
landschappelijk bezwaar tegen de 
voorgestelde ingreep met afgraving van de 
taluds en kap van op de taluds staande 
bomen. 

 De WMR houdt een vinger aan de pols voor 
ontwikkelingen op het bedrijventerrein 
Middelwaard-West aan de overzijde van de 
Rijn in Buren ook in verband met de 
Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte 
voor de Rivier. De WMR volgt ook de 
vergunningenaanvraag en behandeling 
daarvan door Gelderland voor de geplande 
slibstort in de zandwinplas Ingensche 
Waarden. 

 De WMR is nog steeds tegen de uitbreiding 
van het bedrijventerrein Remmerden. De 
vrijstelling voor het bouwrijp maken van de 
uitbreiding is vernietigd door de rechtbank te 
Utrecht. Deze uitspraak zal vooral effect 
hebben op de lopende bestemmingsplan 
ontwikkeling. Het inleidende beroep tegen 
de Bouwmarkt is ingetrokken.  

 De WMR diende een zienswijze in op het 
verzoek om vrijstelling door Vodafone voor 
plaatsing van een 38 meter hoge GSM 
antennemast in Elst aan de Sportweg. De 
gemeente wacht met een besluit op 
resultaat van lopend (inter)nationaal 
onderzoek naar de gezondheidsrisico‟s van 
antennemasten. 
 

http://www.stichtingwmr.nl/


Onze inspanningen de laatste maanden om 
actieve mensen te werven voor de kerngroep en 
het doen van natuuractiviteiten, hebben 
resultaat opgeleverd. Er zijn twee nieuwe 
coördinatoren voor het padden overzetten en 
drie belangstellenden hebben zich gemeld voor 
de kerngroep waarvan twee via de 
Vrijwilligerscentrale Rhenen. Er is echter plaats 
voor meer enthousiaste mensen die zich willen 
inzetten voor milieu en natuur in Rhenen, want 
er zijn meer activiteiten die wij zouden willen 

doen  maar waaraan de huidige groep niet 
toekomt. 
Dit voorjaar krijgt Rhenen een nieuwe Raad en 
een nieuw College van B&W. De WMR hoopt op 
een goede relatie met het nieuwe bestuur in het 
belang van natuur en milieu en verwacht dat de 
verbetering van het contact die in 2005 werd 
ingezet, zal doorzetten.  
 
Jules Scholten en Han Runhaar 
 

  

 

 

FOTOTENTOONSTELLING VOGELENZANG 
 
Als aanloop naar de jaarvergadering, die als 
thema de inrichting van het Vogelenzang heeft, 
is door de WMR een fototentoonstelling 
georganiseerd over het gebied onder de noemer 
„Natuur in Vogelenzang‟. De tentoonstelling werd 
5 april jongstleden door burgemeester Naafs 
geopend en is tot 26 april te bezichtigen in de 
hal van het gemeentehuis. De tentoonstelling 
geeft een impressie van de bijzondere natuur in 
het gebied. Er hangen foto‟s gemaakt door Dirk 
Prins en Han Runhaar (WMR, Rhenen) die een 
beeld geven van de plantengroei in en om 
Vogelenzang. Daarnaast hangen er een vijtiental 
foto‟s die gemaakt zijn door Ruben Smit, een 
natuurfotograaf uit Wageningen 
(www.outdoorvision.nl). In 2005 werd hij op een 
internationale fototentoonstelling in Londen nog 

onderscheiden als winnende Wildlife Photo-
grapher in de categorie ´Animal behaviour´. Op 
de tentoonstelling zijn een aantal nog niet 
eerder vertoonde foto´s te zien die Ruben 
maakte in Vogelenzang en die soms een 
verrassende kijk op het gebied geven. Omdat hij 
het gebied een warm hart toedraagt en het van 
belang vindt dat alle betrokken doordrongen zijn 
van het bijzondere waarde van het gebied, was 
hij bereid om om zijn foto‟s belangeloos ter 
beschikking te stellen voor deze tentoonstelling. 
Ook het Utrechts Landschap leverde een bijdrage 
door de onkosten voor het afdrukken en inlijsten 
van de foto‟s te vergoeden. 
 
 
(foto links Ruben Smit: snoek) 
(foto rechts Dirk Prins: stalkaars) 
 

 

 

 

 



WERKGROEP MILIEUBEHEER RHENEN, 
TOEN, 35 JAAR GELEDEN 
 
In onze vorige Nieuwsbrief berichtten wij op 
zoek te zijn naar de oprichtingsmotieven en  
de -datum van de WMR. Ook zochten we namen 
van werkgroepleden en donateurs van het eerste 
uur. Onze speurtocht verloopt leuk en goed.  
We willen graag verslag doen van het begin van 
onze geschiedenis. 
 
In den beginne... 
De Rhenense milieuclub ontstond al eerder, vóór 
1972! Via Klaas Hitman kwamen wij te weten dat 
niet “De club van Rome” „72 het oprichtings-
signaal was, maar voor een aantal wel het 
signaal om mee te doen. Klaas: “De directe 
aanleiding was de nieuwe wet op de ruimtelijke 
ordening in 1969/70. Met deze wet kwamen het 
initiatief en de procedures voor bestemmings-
plannen bij de gemeentes te liggen. (Dit was 
eerder centraal georganiseerd.).Met de invoering 
van deze wet ontstond het idee om in elke 
gemeente een werkgroep op te richten die op 
gemeentelijk niveau ontwikkelingen zou volgen 
en erop kon reageren”. 
In het archief staat geschreven: “Tussen 1970 en 
1972 werd ook de ongerustheid merkbaar over de 
toenemende aantasting van ons directe 
leefmilieu.” Zichtbaar en ruikbaar vervuilde 
“onze” Rijn. Gevoelig liggende bosomgeving en 
bomen werden aangetast door bodemvervuiling 
en zure regen en er stierven vogels en vissen. 
De vereniging tot behoud van Natuurmonumen-
ten bestond al veel langer en kreeg de wind nu 
meer mee.Op een vrouwensymposium in Amster-
dam, bezon men zich op een toekomst waar 
“ een totale verloedering onomkeerbaar zou 
zijn”.  
Toen ontstond ook de landelijke koepelorgani-
satie Natuur en Milieu. Ook de provinciale 
ondersteuning werd snel gerealiseerd. Stichting 
Milieu Federatie (U) werd opgericht met één 
beroepskracht: Ton Jansen als boegbeeld en voor 
de jonge Rhenense club een enorme steun en 
toeverlaat. 
 
13-10-1970 
Klaas Hitman die destijds in Wageningen 
betrokken was bij e.e.a. en in Rhenen een huis 
bouwde, ging lobbyen in zijn toekomstige 
woonplaats. Hij verzamelde enkele bekwame 
Rhenenaren om zich heen en met Hein Feenstra, 
Ko Steenman en Tina Clous o.a. richtten hij 
tijdens een huiskamerbijeenkomst de nieuwe  
Rhenense groep op. De naam: Natuurbehoud en 
Milieubeheer. 
De deskundigheid in de Rhenense werkgroep 
kwam van enkele landbouwkundig ingenieurs, 
enkele (biologie) leraren en “veldwerkers” o.a. 
uit de KNNV Wageningen e.o. De stuwende 
kracht werd Tina Clous, eerst als secretaresse 
later voorzitter. 

a-Politiek 
Heel bewust werd iedere politieke stellingname 
geweerd. Het voordeel hiervan was/is dat indien 
noodzakelijk op alle fracties uit de gemeente-
raad een beroep kon/kan worden gedaan. 
Meteen in de beginjaren vindt er dan toch een 
afsplitsing plaats van leden die wél en anderen 
die een níet-politieke werkgroep ambiëren.  
Als de werkgroep hierna doorstart worden er 
nieuwe actieve leden genoemd: Mw. Alie de 
Boer-……en de heren van Rhee, Plantinga en 
Hulsebos. 
De eerste brief die uitging namens de nieuwe 
organisatie werd verstuurd naar G.S. en naar de 
Planologische Dienst van Utrecht. 
Antwoord: de heer A. Bertoen berichtte de club 
dat het aangevraagde Streekplan van 1965 
(herzien in 1969) niét meer voorradig was… Het 
vernieuwde Streekplan werd in 1978 verwacht. 
Let wel we zijn in 1970 met onze geschied-
schrijving en we hebben het over Ruimtelijk 
Ordening en inspraak van belanghebbende 
burgerij in Rhenen! 
 
Publiciteit 
Een van de eerst opgezette acties betrof een 
vaste milieurubriek in de Rhenens Betuwse Cou-
rant. Onder de kop “Natuurbehoud: Zélfbehoud!” 
verscheen er wekelijks een vaste kolom in deze 
krant. 
De hand van Tina Clous is veelal herkenbaar in 
deze artikelen. Enkele stimulerende reacties op 
de krantenartikelen zijn bewaard gebleven.  
Tijdens de lustrumtentoonstelling die WMR in 
september a.s. inricht, zullen er vele oude 
archiefstukken getoond worden. 
Verdere onderwerpen in de krant waren: 
Vuilstort in de Rijn, erfbeplanting in het 
algemeen en speciaal in Achterberg, de 1000-
jarige linde, Ouwehand en voorbereidingen op 
het milieumanifest van 1971. Later ook de 
inspanningen van de milieugroep voor de 
restauratie van het oude raadhuis en de 
voorbereidingen voor de grote actie “Loop naar 
de pomp”.  
Ondanks dat de toenmalige milieugroep een 
doctoraal student bereid had gevonden om, bijna 
zonder kosten, als ingenieursproef de ontwerpen 
te maken voor de restauratie van de Markt, 
wordt het hele plan ”als zijnde te duur” eind 
1972 afgeblazen door B en W. 
(Anderhalf jaar later komt de gemeente toch -
met architect Wijna- met een nieuw plan….) 
 
Nog meer activiteiten van weleer: 
Tentoonstelling in bibliotheek met als titel: “Zijn 
we nu helemaal gek geworden”….  
Het opzetten en uitvoeren van een leesmap, 
gemeentelijke informatiemap met als hoofd-
onderwerp “milieu”, Rijnvervuiling, glasin-
zameling, samenwerking van gemeentes rondom 
het Binnenveld en de invoering van de 
gemeentelijke milieubelasting . 



 
 
 
De ontgrondingen in Achterberg en de bedrijvig-
heid van Toni Boltini op “de Recidence” baren 
zorgen. Zo ook de gevolgen van de motorcross op 
Kwintelooyen. Zelfs de Consumentenbond komt 
onder vuur. (wordt te conservatief geacht). 
Een milieutentoonstelling in de garage van 
Koningshof trekt 300 belangstellende bezoekers. 
Daaruit komt een brandbrief voort tegen de 
langdurige verlichting van de Cuneratoren. 
Ook de intensieve bomenkap op de Verlengde 
Veenendaalseweg en de daar aanwezige gaslek, 
dat de bomen doet wegkwijnen, worden onder 
vuur genomen! 
Voor het behoud van knotbomen en om via de 
nodige actie in het veld ook enige goodwill te 
verkrijgen van vooral de boerenstand, wordt veel 
moeite aan de dag gelegd. Ons “gezicht naar 
buiten” via het wilgenknotten. Dit is tevens het 
enige project waarmee de milieugroep het 
nodige geld in kas krijgt om acties te betalen -
naast de gelden van donateurs natuurlijk-. 
 
Van subsidie naar onafhankelijke Stichting 
Aanvankelijk werd door de gemeente een 
“aanmoedigingssubsidie” verstrekt van FL.100.- . 
Na 3 jaar wordt er echter enige terughou-
dendheid waargenomen bij de ambtenarij.  
“Dit is opmerkelijk”, schreef de voorzitter, 
“want wij streven toch dezelfde doelen na voor 
milieu en natuurbehoud in Rhenen.” 

Om niet afhankelijk te worden van subsidie-
voorwaarden wordt voor de jaarlijkse gemeente-
lijke gift bedankt. 
Steeds meer wensen en klachten van de 
bevolking komen er binnen en een officiële 
Stichting wordt voorbereid. Ten kantore van 
notaris S. J. Vleer te Rhenen wordt op 23 
februari 1973 de Stichting Werkgroep 
Milieubeheer gevestigd te Rhenen, opgericht. 
Met Mw. I. Clous en de heer Dr. Ir. P. Hopmans 
passeert de akte en is de WMR een feit. 
In 1973 verscheen de eerste uitgave van een 
jaarverslag over 3 jaren. Er wordt geopend met 
de mededeling dat de WMR in 1970 startte en dat 
bij de notaris in 1973 de statuten zijn gepas-
seerd. Aan het slot van dat eerste verslag wordt 
gemeld: Het is een moeizaam traject voor de 
WMR : “Het blijft wroeten en ploeteren om op 
het gemeentehuis de benodigde informatie te 
verkrijgen. Af en toe gaan wij door met een 
actie en heel af en toe met een succesje” 
 
… Op naar 2006 ! zeggen wij nu, ongeveer 35 
jaar na dato. 
Zie ook oproep ”Tentoonstelling ter gelegenheid 
van het 35 jarige bestaan”. 
 
Wil Schulte en Alie de Boer-Waanders 
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EVALUATIE DUURZAAMHEID IN RHENEN 
 
Op 7 februari werd op het gemeentehuis de 
concept Evaluatie Duurzaamheid Rhenen 
besproken. Dat gebeurde op verzoek van 
wethouder Bouwhuis om nog voor het einde van 
de afgelopen raadszitting te komen tot een 
afronding van die periode. Aan het gesprek 
deden mee: het Platform Duurzaamheid Rhenen 
(PDR), de WMR en drie gemeentelijke 
beleidsmedewerkers.  
Het oordeel van de PDR en de WMR over de wijze 
waarop het bestuur van de gemeente uitvoering 
heeft gegeven aan het speerpunt Duurzaamheid 
is zeer kritisch. Weliswaar scoorde Rhenen bij de 
laatste test in 2005 voor de “duurzaamheids 
meter” beter met 39% dan in 2003 toen de score 
slechts 22% bedroeg, maar dat is nog steeds een 
dikke onvoldoende (zie het bericht van Wil 
Schulte daarover in de vorige Nieuwsbrief). 
Daarnaast heeft de adviesgroep Milieu die de 
gemeente diende te adviseren over dit 
onderwerp, steeds het gevoel gehad niet serieus 
te zijn genomen. Er werd weinig ondernomen 
door de raad en B&W om de aanbevelingen en 
suggesties van de adviesgroep op te volgen. Voor 
de ambtelijke begeleiding die trachtte er het 
beste van te maken, is alle lof. Er werd 
aangegeven welke punten ontbraken aan de 
concept evaluatie:  

 een goede definitie van duurzaamheid,  

 de ecologische pijler als één van de drie 
pijlers in het beleid gericht op 
duurzaamheid, 

 duurzaam grondgebruik en  

 de constatering dat de adviesgroep Milieu 
niet heeft kunnen werken vanwege gebrek 
aan follow-up door de raad en B&W.  

Verder werd de gemeente gevraagd duidelijkheid 
te geven over de taken en bevoegdheden van de 
nieuwe adviesgroep Natuur, Milieu en 
Duurzaamheid (NMD) die B&W aangaf te zullen 
instellen. In dit verband komt ter sprake de 
uitspraak van het gemeentebestuur dat de 
nieuwe adviesgroep zich niet mag bezighouden 
met ruimtelijke ordening. Daarom werd 
verwezen naar de bespreking van de WMR in 
oktober 2005 met B&W waarin werd 
overeengekomen dat in de nieuwe adviesgroep 
ruimtelijke ordening wel ter sprake gebracht 
moet kunnen worden wanneer het gaat om 
ruimtelijke ingrepen die directe gevolgen hebben 
voor natuur, landschap en milieu. Als de taken 
en bevoegdheden, alsook aan wie de adviesgroep 
wordt geacht te adviseren (gevraagd en 
ongevraagd) onduidelijk blijven, dan zullen PDR 
en WMR waarschijnlijk afhaken.  
De tekst van de evaluatie is op deze punten 
aangevuld en voorgelegd aan het (nieuwe) 
College van B&W. Vervolgens gaat het naar de 
nieuwe raadscommissie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de volgende collegeperiode moet worden 
doorgegaan met het streven naar en stimuleren 
van duurzaamheid in Rhenen. 
 
Jules Scholten 
 
 

NOTA GEZONDHEIDSBELEID VAN RHENEN 
 
In de vorige Nieuwsbrief stipten wij aan dat de 
WMR in juli 2005 gereageerd had op de concept 
Nota Gezondheidsbeleid van Rhenen, 2005 - 
2008. Die Nota werd in november 2005 
vastgesteld door de Raad. Helaas moeten wij 
constateren dat de gemeente slechts op één 
punt rekening heeft gehouden met onze 
zienswijze.  
De Nota maakt duidelijk dat Rhenen in de 
beleidsformulering een keus heeft gemaakt uit 
negen mogelijke thema‟s. De 9 thema‟s zijn 
gegroepeerd in 4 factorengroepen: Leefstijl, 
Leefomgeving, Zorgsysteem en een Combi-
natiegroep van alle factoren.  

Enkele aanbevelingen en conclusies van 
de Evaluatie:  

 De gemeente dient toekomstvisies op te 
stellen voor het stedelijk gebied en het 
buitengebied als toets voor alle 
ruimtelijke plannen op duurzaam 
grondgebruik met in acht name van alle 
gebruiksfuncties en hun geldende 
wettelijke kaders. 

 Aanbevolen wordt de Handreiking 
Natuurwaardenonderzoek (Rapport 213 
Wageningen UR, november 2005) te 
gebruiken als leidraad bij de opstelling 
van ruimtelijke plannen met een 
belangrijke natuurcomponent. 

 Het ecologisch bermbeheer verdient 
aandacht met verwijzing naar 
belangrijke inventarisaties en 
aanbevelingen van en over bermbeheer 
in de gemeente die in de afgelopen 
jaren zijn gegeven door de WMR. 

 Er zal een startdocument opgesteld 
worden voor de nieuwe adviesgroep 
NMD met een duidelijke 
taakafbakening, rolverdeling en 
adviesfunctie. 

 Geef energiebesparing en het beperken 
van de uitstraling van kunstlicht meer 
prioriteit. 

 Bij waterbeheer is het gebleven bij de 2 
of 3 voorbeeldprojecten van 
afkoppeling. De nota moet verder 

uitgevoerd worden. 



De keus voor speciale aandacht in het beleid is 
gevallen op 4 thema‟s in de factorengroepen 
“Leefstijl” en “Zorgsysteem”. Het is opvallend 
dat de gemeente geen thema heeft geselecteerd 
op het gebied van de “Leefomgeving”. In bijlage 
3 worden de bijbehorende thema‟s “Fysieke 
overlast in de leefomgeving” en “Leefomgeving 
als kader voor samenleven” wel genoemd maar 
verder niet behandeld. 
De WMR vindt het teleurstellend dat in de Nota 
geen speciale beleidsaandacht wordt gegeven 
aan de thema‟s behorende bij de 
“Leefomgeving”. Onder fysieke overlast vallen 
namelijk verscheidene milieuaspecten die van 
invloed zijn op de kwaliteit van de leefomgeving 
en de volksgezondheid in de gemeente. Die 
aspecten zijn door gemeentelijk beleid in 
gunstige zin te beïnvloeden. Deze Nota geeft 
daartoe dus geen mogelijkheid, een gemiste 
kans! Het gaat met name om geluidhinder, 
luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, lichthinder en 
stralings-effecten van zendmasten.  
 
Geluidhinder, luchtkwaliteit en verkeers-
veiligheid 
De aspecten geluidhinder, luchtkwaliteit en 
verkeersveiligheid zijn vooral gerelateerd aan de 
doorgaande wegen N225 en N233 in de 
woonkernen van Rhenen en Elst. De WMR is van 
mening dat in de Gezondheidsnota de knelpunten 
langs deze wegen hadden moeten worden 
aangegeven met aanduiding van de 
weggedeelten in beide kernen waar de normen 
voor geluidhinder en luchtkwaliteit mogelijk 
worden overschreden. In dit verband wijst de 
WMR op de opvallende constatering in de Nota 
dat uit enquêtes onder alle leeftijdsgroepen in 
de gemeente blijkt dat CARA-klachten hoog 

scoren. De Nota ziet hierin een mogelijke 
aanleiding voor nader onderzoek. De 
mogelijkheid bestaat immers dat deze klachten 
direct verband houden met de slechter wordende 
luchtkwaliteit als gevolg van toenemende 
verkeersemissies. Ook geluidhinder door verkeer 
heeft een negatieve invloed met name op het 
slaapgedrag van kwetsbare groepen in de 
samenleving en het leerprestaties van 
scholieren. In bijlage 3 van de Nota staat dat 
gezondheidsaspecten in bestemmingsplannen 
niet worden meegenomen omdat het 
voornamelijk gaat om de inrichting van de 
openbare ruimte. Dat is niet juist. In 
bestemmingsplannen moet immers rekening 
worden gehouden met milieunormen op het 
gebied van geluid, luchtkwaliteit en stank die 
beperkingen opleggen aan voorgenomen 
bestemmingen. In onze zienswijze wezen wij 
hierbij op recente uitspraken van de Raad van 
State in de toetsing van bestemmingsplannen aan 
het nieuwe besluit luchtkwaliteit. 
In de Nota is niet aangegeven welk beleid de 
gemeente heeft en van plan is te ontwikkelen om 
de verkeersveiligheid te vergroten. 
 
Lichthinder 
De lichthinder in de gemeente vormt een ander 
punt van aandacht. De WMR is geïnformeerd door 
de stichting Natuur en Milieu Utrecht (NMU) dat 
de gemeente Rhenen landelijk gezien slecht 
scoort. Rhenen staat op plaats 400 van het totaal 
van 572 gemeenten in Nederland. Dit blijkt uit 
de interpretatie van lichtuitstraling op 
satellietbeelden van 1992/93 en 2000. Een 
onderzoek uitgevoerd door Alterra toont verder 
aan dat ondervraagde mensen duisternis 
belangrijk vinden onder meer om goed te kunnen 
slapen. Licht en duisternis regelen de 
hormoonhuishouding van dieren en de mens. 
Nachten die niet donker genoeg zijn, kunnen 
resulteren in een verminderde weerstand tegen 
infectieziekten. In de Nieuwsbrief  van april 2005 
gaven wij aandacht aan het thema “Licht en 
duisternis rond Rhenen”. Wij deden dat in het 
kader van de landelijke campagne “Laat het 
donker donker” van de Stichting Natuur en Milieu 
en de 12 Milieufederaties. Het blijkt dat 
verscheidene maatregelen mogelijk zijn op 
gemeentelijk niveau die lichthinder kunnen 
verminderen of vermijden. Suggesties voor 
verbetering werden gegeven in die Nieuwsbrief.  
 
Aandacht voor gezondsheidsklachten als gevolg 
van straling zendmasten 
Tijdens de behandeling van de concept Nota in 
de commissie Samenlevingszaken in juni 2005 
heeft de WMR gebruik gemaakt van het 
spreekrecht. Er is toen gewezen op de 
problemen rondom de zendmastenproblematiek, 
o.a. naar aanleiding van gezondheidsklachten en 
ontbrekend RO beleid voor de plaatsing van 
zendmasten. Dit heeft geresulteerd in de 



opname van een passage over UMTS straling in 
bijlage 3 van de Nota. Daarin staat dat de 
gemeente het aantal antennes in kaart zal 
brengen en dat het in afwachting van de 
uitkomst van onderzoek op nationaal en 
internationaal niveau over de effecten van 
stralingsmasten zich terughoudend zal opstellen 
bij het verlenen van toestemming aan de 
plaatsing van zendmasten.  
Deze terughoudendheid is dus ook van toepassing 
op de in november 2005 ingediende aanvraag 
voor een bouwvergunning en verzoek om 
vrijstelling door Vodafone voor de bouw van een 
38 meter hoge GSM antennemast aan de 
Sportweg in Elst. 
 
Jules Scholten 
 
 

DUURZAME LANDBOUW 
 
 
Dinsdagavond 24 januari j.l. was de laatste 
„duurzaamheids-bijeenkomst‟ van de Gemeente 
Rhenen i.s.m. Platform Duurzame Mondiale 
Ontwikkeling Rhenen / Werkgroep Milieubeheer 
Rhenen. De belangstelling was goed voor het 
thema duurzame landbouw. Er was een grote 
groep agrariers, bewoners (m.n. Achterberg), 
ambtenaren, raadsleden, wethouders Bouwhuis 
en Prosman en leden van POR en WMR. 
 
De gemeente had met betrekking tot duurzame 
landbouw nog geen concreet beleid. De lijn tot 
nu toe was dat ze agrariers wil ondersteunen in 
goede landbouwkundige randvoorwaarden. Door 
een aaneengesloten agrarisch gebied te 
creeeren, door kavelruil en door het naleven van 
de reconstructiedoelen, incl. groene, blauwe 
diensten en nevenactiviteiten. Dit vraagt echter 
wel om een visie op het gebied en een beleid om 
deze reconstructiedoelen te bereiken. We 
vroegen drie inleiders om een aftrap te geven. 
Pauline Keijzer van Stichting Vernieuwing 
Gelderse Vallei (SVGV) gaf o.a. aan welke vier 
mogelijkheden er zijn voor agrariërs om hun 
bedrijf te verduurzamen: 
1. Professionaliseren bestaande landbouw-

structuren, bijv. vrijwillige kavelruil, 
bedrijfsverplaatsing. 

2. Extensiveren landbouwactiviteiten, bijv. 
grondgebonden melkveehouderij, biologi-
sche landbouw. 

3. Ontwikkelen verbrede landbouwactiviteiten, 
bijv. zorg, huisverkoop, recreatie / toerisme. 

4. Ontwikkelen natuur & landschap, bijv. 
groen-blauwe diensten, nieuwe landgoe-
deren. 

Ze benadrukt dat de agrariërs zelf de keuzes 
maken. Er zijn miljoenen beschikbaar om dit 
verduurzamingstraject te ondersteunen, maar er 
wordt tot nu toe erg weinig gebruik van gemaakt 
door de actoren in het veld.  

De rol die de gemeente kan vervullen om deze 
richtingen te faciliteren ligt in het opstellen van 
een visie buitengebied (wat willen we waar?), 
het opstellen van een gebiedsvisie m.b.t. 
stankbeleid, beleid Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing (welke activiteiten sta je toe / zijn 
gewenst?), wet- en regelgeving (leveren van 
maatwerk), toetsen, financiële inzet en 
personele inzet. 
 
Geert Butz van de gemeente Ede geeft aan hoe 
zijn gemeente deze rol vervult. Zo geven ze 
sturing aan de verduurzaming van de landbouw 
door de zonering uit het reconstructieplan te 
vertalen naar het bestemmingsplan.  
Verder is er een omgevingsplan dat als kader 
dient voor het bestemmingsplan. In het 
omgevingsplan is aangegeven welke visie er is op 
het buitengebied. Wanneer bedrijven stoppen 
bestaat de mogelijk tot omzetting naar een 
burgerwoning of het toestaan van andere 
economische activiteiten. Om verzoeken in deze 
richting goed te kunnen beoordelen is een 
omgevingsbeleid onmisbaar. Het omgevings-
beleid wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld 
bedrijven te benaderen met het voorstel om de 
erfbeplanting te verbeteren.Gert van Laar, 
voorzitter van LTO-Noord afdeling Veenendaal-
Rhenen en melkveehouder in Achterberg, 
benadrukte vooral hoe er door gezamenlijke 
inzet van alle partijen al wordt samengewerkt. 
Voor de agrariers zijn hierbij drie thema‟s van 
extra belang: 

 Ecologische verbindingszones naar de randen 
en daarbinnen een aaneengesloten agrarisch 
gebied.  

 Kavelruil om het versnipperde eigendom 
meer bijeen te brengen, waardoor het 
gesleep met grondstoffen afneemt. 

 Goed waterbeheer: schoon water en minder 
verdroging. 

Deze thema‟s zijn op dit moment al als project 
in uitvoering in het kader van Plan Achterberg. 
 
De opdracht om na de pauze in werkgroepen tot 
concrete vragen / projecten / acties te komen, 
waar de gemeente of andere partijen aan de slag 
kunnen bleek te hoog gegrepen.  
Het geluid van „schaalvergroting – kavelruil- 
meer koeien-boerennatuur‟ werd luid 
verkondigd, maar intussen liggen er nog steeds 
vragen hoe je de landbouw ook op bedrijfsniveau 
kan verduurzamen en hoe de gemeente met een 
nieuw bestemmingsplan en andere manieren een 
sturende en faciliterende rol kan vervullen. 
 
We hopen dat het nieuwe college deze vraag 
voortvarend oppakt, zodat er op termijn een 
buitengebied ontstaat waar ecologie, economie 
en welzijn echt met elkaar in balans zijn. 
 
Karina Hendriks 



PLANOLOGISCHE KERNBESLISSING (PKB) 
RUIMTE VOOR DE RIVIER  
 

 
Deel 3 van de PKB 
(Kabinetsstandpunt) 

is vastgesteld op 22 
december 2005 door 
het kabinet. Deel 3 
ligt nu bij de 
Tweede Kamer voor 
goedkeuring. Pas 
nadat ook de Eerste 
Kamer heeft inge-
stemd met de PKB 
zal die als deel 4 
(met mogelijke aan-
passingen op grond 

van de parlementaire behandeling) definitief 
worden. Daarna moeten de verschillende 
vastgelegde maatregelen uitgewerkt worden in 
vergunningaanvragen al dan niet met de 
opstellingen van milieueffectrapporten.  
Op 30 januari vond in Lienden een informatie-
bijeenkomst plaats georganiseerd door de 
projectgroep PKB van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat. De WMR was erbij. Wat betreft 
de maatregelen die Rhenen aangaan, leerden wij 
daar het volgende.  
 
De dijkverlegging van de Marsdijk en de 
voorgestelde stort van verontreinigde 
uiterwaardengrond in de plas in de Marspolder 
(waarover in de vorige Nieuwsbrief was 
gerapporteerd) gaan niet door. Deze wijziging is 
gebeurd op grond van het krachtige verzet door 
plaatselijke bewoners, de gemeente Buren, de 
provincie Gelderland en de Gelderse 
Milieufederatie. Vanwege deze verandering in 
het plan moet nu weer gekozen worden voor de 
conventionele aanpak van het 
overstromingsrisico: dijkverbetering en verhoging 
met dure kunstwerken zoals damwanden ter 
plekke van dijkwoningen. (NB de PKB Ruimte 
voor de Rivier is gedimensioneerd op een debiet 
van 16.000 m3 Rijnwater per seconde dat bij 
Lobith ons land binnen kan komen. De norm van 
het deltaplan Grote Rivieren lag bij 15.000 m3 

per seconde. In februari 1995 lag de 
hoogwaterpiek bij “slechts” 12.200 m3).  
De wijziging betekent dat de Marsdijk verder 
verstevigd zal worden met een steunberm aan de 
binnenzijde van de dijk. In het oostelijk deel van 
de Middelwaard (ten oosten van de brug) wordt 
een nevengeul gegraven. Aan de westzijde van 
de brug is nu niets meer gepland! De daar 
liggende bedrijven worden niet aangepakt en de 
voormalige vuilstort in de Middelwaard-west 
wordt niet gesaneerd. Dit is geen positief 
nieuws. Het is natuurlijk mooi dat de plas in de 
Marspolder niet gebruikt zal worden als 
stortdepot, maar het is teleurstellend dat alle 
voorgestelde saneringsmaatregelen in de 
Middelwaard-west niet zullen doorgaan. In het 
kader van de PKB kan ook niet meer worden 
ingesproken. Die mogelijkheid is gepasseerd in 
de zomer 2005. Onze inspraakreactie viel weg 
tegen het massale protest tegen de 
dijkverlegging. We spraken nog met de 
projectleider die vertelde dat de gehele 
Middelwaard projectgebied is voor de uitwerking 
van de maatregel ter plaatse: R22-2. Volgens 
hem zal nog worden overlegd met VROM om de 
sanering van de voormalige stortplaats in 
Middelwaard-west naar voren te halen en dus nu 
al uit te voeren. Wij brachten ook nog naar voren 
de illegale aanleg van een aarden wal door het 
houtversnipperingsbedrijf van de Firma Van den 
Broek in Middelwaard-west. Dat zal in dezelfde 
uitwerking van maatregel R22-2 bezien worden. 
Ook moet een vergunning worden afgegeven op 
grond van de Natuurbeschermingswet vanwege 
ligging in Vogelrichtlijngebied. De WMR moet dus 
opletten op de start van die procedures.  
 
Er zijn verder nog drie maatregelen in deel 3 van 
de PKB van belang voor Rhenen (zie de kaart): 
“Uiterwaardvergraving De Tollewaard (R24-1b)” 
en “Obstakelverwijdering machinistenschool Elst 
(530-1b)”. De derde maatregel betreft de “stort 
van verontreinigde uiterwaardengrond van 
klassen 0 - 2 in de Ingensche Waarden” (zie 
hiervoor het bericht elders in deze Nieuwsbrief 
over de slibstort in de Ingensche Waarden). 
 
Jules Scholten 

 
 
 
 
 
 
 



VOORJAAR?: PADDENTREK! 
 
‘De natuurkalender’ 
Als je iemand vraagt om eens een 'typisch 
Hollands lentegebeuren' te noemen, dan krijg je 
vanouds vaak als antwoord: 'Ja, de lammetjes in 
de wei', of 'De bloei van sneeuwklokjes en 
krokussen, en later de narcissen'. Prachtig 
natuurlijk, maar zelf let ik nog meer op een 
aantal minder 'cultuurlijke' verschijnselen zoals 
de eerste bloei van de Hazelaar, Wilg, 
Sleedoorn, Speenkruid, Klein hoefblad en 
Vingerhelmbloem, en het verschijnen van de 
eerste dagvlinders. Dit jaar allemaal meerdere 
weken later dan gemiddeld, mijn eerste Atalanta 
in een kille zon op de Viburnum-bloesem pas op 
5 april….!  
Daarnaast ben ik zeer attent op de toename aan 
vogelgeluiden, met als eerste al in januari de 
Koolmezen (ik fluit naar hen terug!) en andere 
mezensoorten, wat later de Heggemus, 
Zanglijster, Merel, enz. tot eind april bijna alles 
zingt. De eerste Roodborsten zijn in feite 
wintergasten uit Noordoost-Europa die een 
tijdelijk voedselterritorium verdedigen, terwijl 
onze 'eigen' Roodborstjes pas later komen. De 
terugkeer van de Tjiftjaf is beslist een mijlpaal, 
meestal circa 10 maart, gevolgd door 1 of 2 
weken later de Zwartkop en iets later de Fitis en 
daarna nog andere soorten. Dit alles betekent 
voor mij de 'blijheid' van het  voorjaar….! 
De Tjiftjaf kwam dit jaar wel opvallend laat 
terug uit Zuid-Europa of Noord-Afrika, de eerste 
meldingen zijn pas van 26 of 27 maart. Daaruit 
blijkt dat niet alleen de daglengte bepalend is 
voor het trekgedrag van de trekvogels, maar ook 
de temperatuur. Wat betreft het weer actief 
worden van de koudbloedige dieren klinkt dit 
laatste uiteraard nog logischer in de oren. En 
daarmee kom ik op een natuurverschijnsel, de 
paddentrek, dat elk jaar in maart enkele weken 
lang duizenden Nederlanders tot een 
daadwerkelijke natuur- en dierenbeschermer 
maakt.  
 
De geschiedenis van het paddenoverzetten 
Ook in Rhenen waren er weer tientallen 
personen mee bezig op met name 2 plekken 
langs de Utrechtsestraatweg (N225), 
respectievelijk van Berkenweg tot en met De 
Tangh en aan de zuidrand van de Plantage 
Willem III. Ans en ik zagen, mede gewaarschuwd 
door wijlen Ko Steenman, vanaf 1995 dat hier elk 
jaar een slachting op het asfalt plaats vond 
onder de volwassen padden die van Heuvelrug 
(overwintering) naar uiterwaard (voortplanting) 
gaan. We waren trouwens samen met enkele 
anderen toen al vele jaren eerder, vanaf vòòr 
1980, bezig de padden te beschermen langs de 
Autoweg (paaiplaats: Leemkuil) en de Oude 
Veensegrindweg (paaiplaats: Kwintelooijen) door 
bij zonsondergang met dranghekken de weg 
kompleet af te sluiten en deze dan de volgende 

ochtend weer in de berm te zetten. Dit uiteraard 
in samenwerking met de gemeente die de 
hekken bracht en na afloop weer ophaalde, en 
de politie die 's nachts controleerde. Vanaf circa 
1990 ging dit anders, namelijk via de nu nog 
steeds tijdelijke bebording met de aanduiding 
van verboden in te rijden van 18 u. tot en met 7 
u. Ik bel elk voorjaar de heer Kees Rijksen van de 
gemeentelijke wegendienst om aan te geven 
wanneer het zinvol is de borden te plaatsen en 
ook weer als ze weg kunnen. Ooit ging dat wel 
eens tijdens een onnodig lange periode; dit jaar 
hebben de borden er maar 10 dagen behoeven te 
staan….! Bij de beslissing hierover moet je liefst 
de precieze trekperiode kennen. Dit nog afgezien 
van het feit dat de padden eigenlijk maar een 
uur lang na zonsondergang lopen en dat de klok 
eind maart door het intreden van de zomertijd 
een uur wordt verzet. 
 
Langs de voortrazende auto’s 
Langs de N225 is het een ander verhaal. Sinds 
1996 hebben Ans en ik een toenemend aantal 
mensen kunnen interesseren om mee te doen 
met een wat aparte manier van padden 
overzetten, namelijk niet met de ingegraven 
stroken gaas en de vele ingegraven emmers zoals 
dat bijvoorbeeld nabij de Plantage Willem III 
gebeurt door een aantal vrijwilligers van Het 
Utrechts Landschap (Blauwe Kamer Commissie) 
en bij Amerongen door mensen van 'Dorp en 
Natuur' (waarbij het om kilometers gaas aan 
beide zijden van de weg gaat en vele duizenden 
padden….). Nee, onze vrijwilligersgroep, 
waarvan de organisatie intussen is overgenomen 
door Olga van der Donk en Gerard Vernooij, 
loopt of fietst tijdens het al eerder genoemde 
uur na zonsondergang heen en weer langs de 
noordzijde van de weg om de lopende padden op 
te rapen en in een emmer te deponeren nog 
voordat ze op het asfalt komen. Dat blijkt nu al 
10 jaar lang een redelijk eenvoudige methode, 
vooral ook mogelijk gemaakt door het aanwezige 
schijnsel van de straatlantaarns en omdat we 
soms wel 8 mensen op een avond kunnen 
inschakelen die elk maar een beperkt traject 
voor hun rekening behoeven te nemen. Aldus 
behoeven we tevoren geen gaasstroken en 
emmers in te graven en ook niet 's morgens vroeg 
nog eens te controleren. Door het permanente 
gaas bij Amerongen moet men voorts daar ook in 
april-mei-juni de emmers blijven nalopen want 
er is ook nog sprake van een zomertrek terug 
naar de Heuvelrug en een tweede paddensoort, 
de zeldzamere Rugstreeppad, die dan pas actief 
is. Bij afwezigheid van gaas speelt dat bij ons 
geen rol, mede omdat de zomertrek veel meer 
gespreid plaats vindt en dieper in de nacht als er 
minder auto's rijden. 
Er blijft een duidelijk nadeel aan onze methode 
kleven en dat is de onveiligheid van het 
surveilleren langs de weg, vooral daar waar de 
weg geen berm heeft door een steile (bos)rand 



zoals aan de stadszijde van De Tangh. Daarom 
draagt elke vrijwilliger een reflecterend oranje 
wegwerkhesje dat we vroeger ook wel van de 
gemeente te leen kregen. Vooral als er enkele 
kinderen mee doen moeten we goed blijven 
opletten. Misschien kunnen er toch nog eens 
tijdelijk borden geplaatst worden die wijzen op 
onze paddenraap activiteiten. 
 
De opbrengst van dit jaar 
We hebben in de afgelopen jaren de ervaring 
opgedaan dat er tijdens koude dagen geen 
padden lopen en dat we het rapen kunnen 
beperken tot dagen met temperaturen van meer 
dan 10 graden Celsius. Dat blijkt te gebeuren 
tijdens 2 of 3 perioden van enkele dagen waarop 
de padden in hun aantallen pieken tot soms wel 
160 per avond. Dit voorjaar bleef zoals gezegd 
het extreem lange tijd koud zodat pas op 25 
maart de eerste padden liepen en dat is zeker 2 
à 3 weken later dan in de voorgaande jaren….! 
Maar toen bleef het vervolgens een week lang 
redelijk zacht, zodat we na 10 dagen padden 
overzetten er al mee konden stoppen, mede 
omdat we uit de ervaring van de afgelopen jaren 
weten dat kort na 1 april de meeste padden wel 
bij hun sloot of plas gearriveerd zijn c.q. niet 
meer trekken.  
Wat is nu de 'oogst' aan padden in dit voorjaar? 
Gerard en Olga zullen nog wel met hun verslagje 
komen, maar uit hun mededelingen kunnen we al 
concluderen dat er circa 700 padden, volwassen 
mannetjes en vrouwtjes, zijn overgezet. Dit is 
kennelijk ongeveer de vrij stabiele of iets 
gegroeide populatiegrootte van het gebied van 
De Tangh in relatie tot de Palmerswaard, want in 
de afgelopen jaren betrof het steeds zo'n 500 à 
600 exemplaren, in 2000 zelfs 712. Aanvankelijk 
hadden we, met maar enkele vrijwilligers, veel 
dode dieren, nu gelukkig steeds maar enkele. 
Een aantal Bruine kikkers wil ook wel oversteken 
-- deze zijn wat moeilijker te pakken, gladder, 
sneller en sterker….! --, maar ze zijn in aantal 
afgenomen mogelijk door het opheffen van een 
grote tuinvijver op de Heuvelrug. Verder lopen 
ook altijd wel enkele Kleine watersalamanders 
over.  
In veler ogen nuttig werk dat maakt dat je weer 
wat rustiger kunt slapen….! Nabij Lexkesveer, 
voet Wageningse berg, zijn recent zelfs 2 
speciale tunneltjes (met openingen naar boven) 
in de weg aangebracht plus aan beide wegzijden 
deels zelfs betonnen keerwanden ten behoeve 
van de paddentrek en ook de Ringslangen, maar 
dat zien we bij Rhenen met de vele woningen 
langs de N225 (nog) niet zitten. 
 
Dirk Prins 

 
 

 

IN MEMORIAM WIES COBBEN-MEIJER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 18 november 2005 overleed Wies Cobben-
Meijer na een langzaam aan moeilijker wordend 
leven. 
Kort na de oprichting van de WMR in het begin 
van de jaren 70 trad Wies toe tot de actieve 
kern. Samen met Tina Clous-Veen, inmiddels ook 
overleden, was ze gedurende een lange periode 
beeldbepalend. Het houten huis aan de Utrechte 
straatweg 7 was een zoete inval  voor het 
voorbereiden van acties, bezwaarschriften etc. 
Wies keek niet op de klok en de aanwezigheid 
van veel fruit van eigen bodem nodigde altijd 
weer uit tot het bakken van allerlei lekkernijen, 
die het werk stimuleerden. 
Vanuit haar achtergrond als tuinbouwkundige 
ging de belangstelling van Wies al gauw uit naar 
de kwaliteit van ons eten. Geen wonder dat ze 
ook aan de wieg stond van de eerst groene 
voedingswinkel in Rhenen,‟De Wilde Weit‟, toen 
nog naast het Rondeel in de benedenstad 
gelegen. 
De manier van actievoeren van Wies was anders 
dan de methoden die we nu hanteren. 
Confronterender en ludieker. Dezelfde muts die 
goede diensten bewees op een koude morgen 
wilgen knotten kon ook van nut zijn op een tocht 
naar de raad van State waar de WMR in beroep 
was tegen de gemeente Rhenen. 
De activiteiten van Wies in de WMR hebben zeker 
geduurd tot de vroegtijdige dood van haar man 
René Cobben.  
Dit verlies is voor Wies erg zwaar geweest. 
Geleidelijk aan trok ze zich meer terug, en ging 
het spirituele, dat in haar leven altijd al een rol 
had gespeeld, meer domineren. In de laatste 
jaren van haar leven belemmerde dit de vrije 
communicatie met een aantal van haar goed 
bekenden van de WMR.  
Haar begrafenis was een stijlvolle bijenkomst, 
die nog eens duidelijk maakte hoeveel Wies 
heeft betekend voor het vormgeven van een 
krachtige houding vanuit de gemeenschap van 
Rhenen, voor het behoud van natuurwaarden en 
een minder materialistische kijk op het leven. 
De WMR heeft veel te danken aan haar scherpe 
intellect en aan haar grote bijdrage voor de 
continuiteit van de beweging. 
 
Alie de Boer-Waanders   

 



WONINGBOUW BOSLANDWEG-OOST 
 
Na een actieve lobby van de gemeente richting 
GS van de provincie Utrecht werd eind 2004 het 
gebied Boslandweg-Oost in het Streekplan 
opgenomen binnen de stedelijke „Rode Contour‟. 
Daarmee werd vanuit de provincie de 
mogelijkheid geschapen om dit gebied een 
woonbestemming te geven. Hoewel het 
bestemmingsplan nog niet definitief is 
vastgesteld, is door de gemeente inmiddels al 
wel toestemming verleend tot het bouwen van 
een vijftal woningen in het gebied.  
 
Door de WMR is een zienswijze ingediend op de 
voorgenomen vrijstelling, waarin nogmaals is 
aangegeven dat we het betreuren dat bij de 
inrichting van het gebied geen rekening is 
gehouden met het feit dat het gebied een 
belangrijke functie heeft als verbindingszone 
tussen de Laarschenberg en de Utrechtse 
Heuvelrug.  
Formeel begint de ecologische verbindingszone 
Laarschenberg-Utrechtse Heuvelrug pas ter 
hoogte van het industrieterrein aan de 
Boslandweg (figuur 1), maar om daar te komen 
zullen aan bos gebonden soorten als Eekhoorn en 
Boommarter wel eerst het gebied rond de 
Boslandweg moeten passeren. In de huidige 

situatie is dat geen probleem, omdat in het 
gebied Boslandweg-Oost veel oude bomen staan 
en het gebied direct aansluit op het 
Laarschenbos. Door de woningbouw dreigt de 
geplande verbindingszone echter te worden 
afgesneden van het Laarschenbos. Dit is met 
name een probleem voor de Boommarter. Voor 
deze soort vormt de Laarschenberg/Grebbeberg 
potentieel een belangrijke schakel tussen de 
twee populaties op respectievelijk de Veluwe en 
de Utrechtse Heuvelrug (figuur 2). 
Boommmarters worden al wel regelmatig 
waargenomen op de Grebbeberg, maar helaas 
vooral als verkeerslachtoffer. Onder meer is een 
verkeerslachtoffer gevonden op de Lijnweg, 
hetgeen aangeeft dat voor deze soort een 
veiliger verbinding geen overbodige luxe is.  
 
Inmiddels heeft de gemeente op onze zienswijze 
gereageerd en aangegeven daarin geen reden te 
zien om af te zien van het verlenen van 
bouwvergunningen. Wel is door de gemeente met 
Jan Scheffer Projectontwikkeling de afspraak 
gemaakt dat “bij de ontwikkeling van fase 2 van 
het project Boslandweg-Oost (bouwinitiatieven 
Van Scheffer, Van der Meijden, Van Laar en Van 
Ommeren) een 10 meter brede bosstrook wordt 
ingepast. 
 

?

Laarschenbos

Boslandweg-oost

Industrieterrein

EVZ

 
 
Figuur 1: Binnen de Reconstructie wordt gewerkt aan een Ecologische Verbindingszone (EVZ) die de 
Laarschenberg moet verbinden met de Utrechtse Heuvelrug. De EVZ moet aan weerszijden van het 
industrieterrein aan de Boslandweg gaan lopen. Voor bosdieren vormt de Boslandweg en omgeving de 
meest logische route om de EVZ te bereiken vanaf het Laarschenbos. Door woningbouw dreigt deze 
aanvoerroute te verdwijnen. 
 



Daarvan zal Scheffer 50% voor zijn rekening 
nemen. De andere helft zal als voorwaarde 
vooraf gelden bij de ontwikkeling voor 
woningbouw van het perceel Boslandweg 50 
(garage Van der Meijden).” De bosstrook loopt 
langs de noordelijke grens van het huidige 
bestemmingsplan (fase 1) en sluit aan bij het 
driehoekige bosperceeltje dat ten noordwesten 
van het bestemmingsplangebied ligt (figuur 1). 
Daarmee blijft er voor bosdieren toch nog een 
verbinding mogelijk met het Laarschenbos, zij 
het dat deze verbinding heel wat minder robuust 
is dan we graag hadden gezien. Voor ons is nu 
van belang dat deze dwarsverbinding ook 
formeel wordt vastgelegd in het 
bestemmingsplan. 
 
Het blijft al met schipperen met de aanleg van 
de verbindingszones. Het feit dat verbindings-
zones juridisch een weinig bindende status 
hebben en moeten worden gerealiseerd op basis 
van vrijwilligheid maakt het bijzonder lastig om 
goed functionerende verbindingszones van de 
grond te krijgen. Zeker in situaties waarin harde 
economische zaken een rol spelen. 
 
Han Runhaar 
 

 
 
Figuur 2: Atlashokken waar geslachtsrijpe 
boommarters zijn gevonden in de periode 1982-
2001.Uit: Müskens e.a. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIJDELIJK KERKGEBOUW AAN DE 

ACHTERBERGSE STRAATWEG 
 
In december werd door de gemeente Rhenen het 
voornemen kenbaar gemaakt een vrijstelling te 
verlenen voor een tijdelijk kerkgebouw aan de 
Achterbergse Straatweg, net ten zuiden van 
Achterberg aan de kruising met de Bovenweg. 
Die is nodig omdat de Hersteld Hervormde 
Gemeente Achterberg zich heeft afgesplitst van 
de Hervormde Kerk (die is opgegaan in de 
Protestantse Kerk Nederland) en nu zonder 
kerkgebouw zit. Vanuit de WMR werd deze 
locatie in de vrije ruimte tussen Rhenen en 
Achterberg als bijzonder ongelukkig ervaren, 
mede omdat in een gesprek met burgemeester 
en wethouder Bouwhuis in januari 2005 nog de 
garantie was gegeven dat de ruimte tussen 
Achterberg en Rhenen open zou blijven, en dat 
de gemeente geen medewerking zou verlenen 
aan bouwplannen die het open karakter van het 
gebied zouden aantasten. Deze toezegging  was 
indertijd  reden voor de WMR om af te zien van 
bezwaren tegen de aanleg van de wijk 
Achterberg-west. De bebouwing past bovendien 
niet in de visie uit het Reconstructieplan, waarin 
staat aangegeven dat tussen de woonkernen 
Veendendaal, Achterberg en Rhenen „groene 
wiggen‟ open moeten blijven van minimaal 250 
meter breed. In een zienswijze richting de 
gemeente is dit door ons kenbaar gemaakt. 
 
Een complicatie in deze zaak is dat de WMR in de 
Werkgroep Achterberg samenwerkt met de LTO 
en de Ondernemersvereniging Achterberg aan de 
uitwerking van plannen in het kader van de 
Reconstructie. Door de voorzitter van de LTO-
noord afdeling Achterberg werd aangegeven dat 
een eventueel bezwaar van de WMR tegen de 
vrijstelling bij zijn achterban naar zijn 
verwachting slecht zou vallen, en daarmee de 
samenwerking in de werkgroep Achterberg in 
gevaar zou brengen. Om dit noodscenario te 
voorkomen werden de voorzitters van de WMR en 
de LTO op pad gestuurd om in overleg met de 
gemeente een oplossing te vinden. In het 
daaropvolgende overleg met de wethouder werd 
er op aangedrongen een andere locatie te 
vinden. Bijvoorbeeld op gemeentegrond binnen 
de voor de toekomst voorziene uitbreiding 
Achterberg-west 2. Gezien de tijdelijkheid van 
de vrijstelling (maximaal 5 jaar) zou dit voor de 
gemeente geen probleem hoeven op te leveren. 
Helaas had dit gesprek geen resultaat, 
burgemeester en wethouder besloten vast te 
houden aan de locatie aan de Achterbergse 
Straatweg. 
 
Om de samenwerking binnen de werkgroep 
Achterberg niet in gevaar te brengen, is door de 
WMR besloten om geen formeel bezwaar in te 
dienen, mits er vanuit de gemeente garanties 
komen dat de kerk na 5 jaar inderdaad zal 



verdwijnen. Op ons verzoek aan de gemeente 
voor een dergelijke garantie kregen we in eerste 
instantie een weinigzeggende brief waarin een 
toelichting werd gegeven op de gebruikte 
procedure (artikel 17 WRO) en ons werd 
verzekerd dat die procedure uitdrukkelijk 
bedoeld is voor tijdelijke bebouwing. Voor ons is 
die brief onvoldoende garantie, en daarom 
hebben we van de gemeente een nieuwe brief 
gevraagd waarin expliciet staat aangegeven dat: 

 de gemeente alles zal doen wat binnen haar 
mogelijkheden ligt om er voor te zorgen dat 
na afloop van de periode van 5 jaar de 
tijdelijke kerk verdwijnt en de grond weer 
geschikt wordt gemaakt voor agrarisch 
gebruik; 

 de gemeente niet zal meewerken aan 
pogingen met bijbehorende procedures om 
het tijdelijke gebouw om te zetten in een 
permanent kerkgebouw op de beoogde 
locatie aan de Achterbergse Straatweg of 
elders buiten de rode contouren in de open 
ruimte tussen Achterberg en Rhenen. 

Bovendien hebben we gevraagd om een 
schriftelijke bevestiging van de toezegging die 
ons eerder door uw College  in een gesprek op 12 
januari 2005 is gedaan (overleg burgemeester 
Naafs en wethouder Bouwhuis met voorzitter en 
secretaris van de WMR Runhaar en Scholten) dat 
de gemeente geen medewerking zal verlenen aan 
(verdere) bouwplannen die het open karakter 
van het gebied tussen Achterberg en Rhenen 
aantasten. 
 
Hoe het nu verder zal gaan is onduidelijk. Als 
gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen is een 
nieuwe situatie ontstaan, waarvan niet duidelijk 
is wat de consequenties zijn voor het al dan niet 
verlenen van vrijstelling voor het tijdelijke 
kerkgebouw. Wordt vervolgd. 
 
Han Runhaar 

 

 

ZENDMASTENPROBLEMATIEK,  
OOK IN RHENEN 
 
Woont u in een hoog gebouw? Dat is de ideale 
situatie om door telecommunicatie aanbieders 
uitgekozen te worden als locatie binnen hun 
antennenetwerk. Als de meerderheid van de 
leden van de bewonersvereniging (51%) hiermee 
accoord gaat, dan krijgt de bewonersvereniging 
hiervoor een financiële vergoeding. De bewoners 
van de omringende gebouwen in nabijheid, die 
ook schade aan hun gezondheid kunnen oplopen, 
wordt niets gevraagd. Dus zo democratisch werkt 
het niet. 
 
Hoe is het beleid in Rhenen? 
Het lokaal beleid heeft over het algemeen weinig 
zeggenschap over de plaatsing van antennes. Dit 

is het gevolg van een Convenant dat het Rijk 
heeft gesloten met de telecombedrijven. Door 
dit convenant worden de gemeenten buiten spel 
gezet. De enige invloed die een gemeente heeft 
is de goedkeuring onthouden aan het zgn. 
plaatsingsplan voor zendmasten, dat jaarlijks 
aan de gemeenten wordt toegestuurd en door 
het College goedgekeurd moet worden. In 
principe is dit een vertrouwelijk document, 
waarover binnen een korte termijn beslist moet 
worden en waaraan geen formele inspraak 
procedure voor inwoners verbonden is. Meer 
invloed via dit plaatsingsplan is dus wel een 
wenselijke mogelijkheid! 
 
Daarnaast zou een gemeente ook aanvullende 
eisen en vragen  kunnen en moeten stellen bij de 
aanvraag van een bouwvergunning. Een zendmast 
is méér dan een technisch bouwwerk. Er wordt 
nu alleen maar getoetst aan de hoogte en 
veiligheid van de stalen constructie. Eventuele 
schadelijke gevolgen voor gezondheid en 
leefmilieu worden niet getoetst. Dus een 
aanpassing van de gemeentelijke bouwverorde-
ning voor het stellen van aanvullende vragen bij 
een bouwaanvraag voor een zendmast gewenst. 
Een voorbeeld van extra vragen:  

 het elektrisch vermogen aan de antenne 
afgegeven 

 de karakteristiek van de stralingsrichting die 
door de antenne opgewekt wordt 

 gegevens over met welke frequenties zal 
worden uitgezonden 

 hoe is de afscherming tussen antenne en 
zender geregeld? 

 wat is de afstand ten opzichte van de 
vertrekken (woningen) waarin mensen 
verblijven? 

 
Een ander aandachtspunt, dat samenhangt met 
het feit dat het plaatsen van een zendmast valt 
onder het bouwvergunningenbeleid, is dat er 
vergunningvrij masten bijgebouwd mogen 
worden op een reeds bestaande mast. Bijv. de 
C1000 zendmasten (voor rampen) zijn vergun-
ningsvrij; maar er kunnen onbeperkt en 
vergunningsvrij andere masten onder gehangen 
worden. Door dit vergunningvrij mogen aanbouw-
en, wordt een mogelijk stralingsgevaar in de 
praktijk oncontroleerbaar en onbeheersbaar. 
 
Een bezwaarschrift van de WMR tegen een 
zendmast op het appartementengebouw aan de 
Utrechtsestraatweg (Rijnborch) is afgewezen 
omdat het "bouwplan" niet strijdig was met de 
voorschriften in het bestemmingsplan (dus 
"bouwhoogte etc."). Op ons verzoek om een 
inhoudelijke toetsing, werd gesteld dat niet 
bewezen is dat straling gezondheidsklachten 
veroorzaakt. Kortom, de bestaande (maar tekort 
schietende) regeltjes waren netjes gevolgd. 



 
 
Ondanks vele klachten durft de Gezondheids-
raad, adviseur van de Rijksoverheid, hier geen 
uitspraak over te doen. Keer op keer wordt 
gewezen op het feit dat schadelijke effecten 
niet wetenschappelijk bewezen zijn. In de loop 
van dit jaar komt het resultaat van een Zwitsers 
onderzoek. Bij dit onderzoek zijn ook telecom-
bedrijven betrokken. Het resultaat is praktisch 
voorspelbaar: economie versus leefmilieu en 
gezondheid. 
Maar ondanks deze "top down" benadering door 
het Rijk, beginnen gelukkig langzamerhand  
n.a.v. klachten van inwoners, ook de gemeenten 
te protesteren. Er zijn de laatste maanden 
publicaties in de pers verschenen. Er heeft een 
kritisch artikel in het blad Binnenlands Bestuur 
gestaan. Men is op zoek naar mogelijkheden om 
uit de “tanggreep” van het landelijke Convenant 
uit te komen. 
Een mogelijkheid: als een gemeente de moed 
opbrengt om een vergunning te weigeren voor 
een zendmast, die voorkomt op het goedgekeur-
de plaatsingsplan, dan zal het aanvragende tele-
combedrijf een civiele procedure tegen de 
gemeente moeten aanspannen. Het gerucht gaat 
dat er nu al elders in Nederland civiele procedu-
res lopen. De uitslag zal jurisprudentie opleve-
ren. 
 
Willy Hoorn-de Vries 
 
 
Een aantal informatieve websites zijn: 
www.bio-physcis.nl 
www.nationaalantennebureau.nl 
De teksten van het nationaal antennebeleid, de 
evaluatie van april 2005 en het convenant zijn te 
vinden op de websites van het ministerie van 
Economische Zaken en VROM: www.minvrom.nl 
www.minez.nl 

 

DOSSIER REMMERDEN 
 
Rechtbank Utrecht vernietigt vrijstelling voor 
exploitatierijp maken uitbreiding Remmerden. 
 
De op 22 september 2004 door het College 
verleende vrijstelling art.19, lid 2 WRO voor de 
aanleg van wegen en groenvoorzieningen ten 
behoeve van industrieterrein Remmerden is op 
11 januari 2006 nietig verklaard door de 
Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht. 
Een van de bezwaren van de WMR betrof de 
toename van verkeer en de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit en verkeersveiligheid op de N225. 
De rechtbank concludeerde dat niet werd 
voldaan aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005 en 
de gemeente kon ook voor de toekomst niet 
garanderen dat hieraan voldaan kon worden. 
 
De uitspraak betekent een steuntje in de rug 
voor de verdere procedure.  
Een bestemmingsplan procedure die inmiddels 
een gebed zonder einde lijkt te worden en 
absoluut ondoorzichtig voor iedereen.  
Het is gebruikelijk dat bestemmingsplannen na 
10 jaar geactualiseerd worden. Burgers moeten 
tenslotte rechten kunnen ontlenen aan bestaan-
de bestemmingsplannen. Maar i.p.v. het huidige 
bestemmingsplan te handhaven, blijft het 
College voortdurend vooruit lopen op een nieuw 
bestemmingsplan via het verlenen van tussen-
tijdse vrijstellingen, voorbereidingsbesluiten en 
verlenen van bouwvergunningen. 

 Het nog steeds vigerende bestemmingsplan 
dateert van 1989 en is inmiddels bijna 18 
jaar oud. 

 In januari 1998 is begonnen met de 
actualisering en er heeft een Voor-
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. 

 In 2000 lag er een positief advies van de PPC 
(Provinciale Planologische Commissie), 
behoudens een negatief advies voor de 
vestiging van een bouwmarkt * vanwege de 
ongewenste verkeersaantrekkende werking. 

 Zeven jaar later werd in 2005 een inmiddels 
gewijzigd Voorontwerp-bestemmingsplan (nu 
inclusief de uitbreiding van 5 ha + 
bouwmarkt) ter inzage gelegd. 

 
* Bouwmarkt op Remmerden 
Het College nam na het negatieve advies van de 
PPC uitgebreid de tijd om de weg vrij te maken 
voor de omstreden bouwmarkt.  
Bovendien was intussen ook een nieuw 
provinciaal Streekplan (2005 – 2015) in ontwik-
keling, waarin tandenknarsend definitief een 
uitbreiding van maximaal 5 ha. “afgedwongen” 
werd o.g.v. eerdere toezeggingen in het oude 
Streekplan (1994-2004).  
 

http://www.bio-physcis.nl/
http://www.nationaalantennebureau.nl/
http://www.minvrom.nl/
http://www.minez.nl/


 
 
 
N.B. in een artikel in een eerdere  Nieuwsbrief 
heb ik de uitbreiding van Remmerden vergeleken 
met de “domino-taktiek”; langzamerhand 
worden alle strijdige obstakels uit de weg 
geruimd, zoals het Natuurgebiedsplan en 
Nationaal Park Heuvelrug, worden alle steentjes 
de goede richting opgezet en ten slotte valt 
alles tegelijk in de goede richting. 
 
 

 
 
 
Wat betreft de procedure rond de bouw-
vergunning voor de bouwmarkt. 
Wat MOGELIJK is binnen een bestemmingsplan, 
in dit geval een mogelijke vrijstelling voor een 
bouwmarkt, betekent niet dat dit altijd ook 
MOET! Het moet wel naadloos passen binnen het 
vigerende bestemmingsplan en dat ging niet op 
voor een bouwmarkt op Remmerden: 
a. ontbrekende infrastructuur voor 

verkeersafwikkeling 
b. verkeersaantrekkende werking via de N225 
c. detailhandel is niet toegestaan op 

Remmerden. 
 

Hemel en aarde zijn bewogen. Er zijn met de 
provincie afspraken gemaakt in een convenant 
over aanpassen van wegen en verkeers-
afwikkeling. De bouwmarkt heeft in 2003 en 2004 

bouwaanvragen ingediend, waarop bedenkingen 
werden ingediend door o.a. Elst, Veilig en Groen, 
verkeersorganisatie 3VO en de WMR.  
De vergunning werd uiteindelijk verleend in april 
2005. Weer werden bezwaren ingediend en 
afgewezen door de commissie van bezwaar- en 
beroep, waarbij Elst, Veilig en Groen gemaks-
halve niet-ontvankelijk werd verklaard omdat 
deze belangenvereniging als zodanig niet 
notarieel was vastgelegd.  
Uiteindelijk heeft de vergadering van de WMR in 
november 2005 ook afgehaakt en is besloten om 
niet verder door te gaan met de bezwaren-
procedure: 
a. Karwei was inmiddels gestart met de bouw 

(op eigen risico) 
b. De griffierechten voor iedere zitting 

bedraagt 276 euro. 
Dus afgezien van een lange adem moet je ook 
financieel draagkrachtig zijn om je recht te 
halen, maar de WMR wil ook zorgvuldig omgaan 
met de bijdragen van onze donateurs. 
 
Achteraf gezien, na de uitspraak van de rechter 
over luchtkwaliteit hadden we misschien met 
succes de bouwmarkt met haar vele verkeers-
bewegingen tegen kunnen houden. Na de recente 
opening verwachtte de leiding van het bedrijf 
dat op zaterdagen 400 klanten werden verwacht, 
dat zijn 800 extra verkeersbewegingen op de 
N225. En daar zal de luchtkwaliteit ook niet 
beter van worden. 
 
Willy Hoorn-de Vries 
 
 

SLIBSTORT INGENSCHE WAARDEN  
 
Op 30 januari 2006 nam de WMR deel aan een 
informatiebijeenkomst georganiseerd door de 
provincie Gelderland en Rijkswaterstaat (RWS) 
over de ingediende vergunningaanvragen Wet 
milieubeheer (Wm) en Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) door Ingensche Waar-
den B.V. Verder waren aanwezig: de Milieu 
Werkgroep Buren, de Stichting Red de Betuwe en 
een vertegenwoordiger van de gemeente Buren. 
De Gelderse Milieufederatie had bericht van 
verhindering gezonden. Sedert het milieu-
effectrapport is veel ten goede voor milieu en 
natuur veranderd in het initiatief van de 
Ingensche Waarden. 
 
1. Er komt geen aanvullende ontzanding. Met 

andere woorden, de vergunningaanvragen 
gaan niet uit van een verdere verdieping van 
de plas tot 40 meter diepte door aanvullende 
ontgronding. 

2. Het depot wordt voorzien van een isolerende 
laag betrekkelijk schone klei (klassen 0 – 2) 
van een meter dikte aan de onderzijde en op 
de taluds. Wanneer het depot is opgevuld tot 
6 meter onder de rand wordt de gestorte 



baggerspecie en verontreinigde uiterwaar-
dengrond afgedekt met een leeflaag van klei, 
eveneens van de klassen 0 - 2. 

3. Er zal geen zandscheiding plaatsvinden van 
de bagger voor het storten. Dat betekent 
heel veel minder geluidbelasting voor Elst. 

4. Het wateroppervlak blijft gelijk aan het 
huidige oppervlak met het oog op de 
watervogels. De waterdiepte zal niet meer 
dan enkele meters bedragen. Dit is bepaald 
op grond van een vogelonderzoek door 
SOVON. 

5. Er zijn aanvullende berekeningen gemaakt  
van de verspreiding van verontreinigingen uit 
het depot. Het blijkt daaruit dat hooguit 1 % 
van de toegestane verspreiding over een 
periode van 10.000 jaar zal plaatsvinden. Dit 
is het gevolg van het aanbrengen van de 
isolerende lagen. 

6. Er komt een strikt acceptatieregime voor de 
aangeboden bagger en uiterwaardengrond. 
Wat betreft de uiterwaardengrond zal 
hooguit 600.000 m3 van de klassen 0 - 2 
worden gestort. De natte baggerspecie uit 
vaargeulen en watergangen zal bestaan uit 
de klassen 0 - 4.  

7. Alle aanvoer van bagger en uiter-
waardengrond zal gebeuren per schip. Er 
komen dus geen transporten over de weg. 

8. Gedurende de winter zullen de scheeps-
bewegingen beperkt zijn. Dit wordt nader 

uitgewerkt in de vergunning die nog nodig is 
op grond van de Natuurbeschermingswet als 
gevolg van de ligging in Vogelrichtlijngebied.  

9. Er komt een monitoringsplan voor de 
verspreiding van verontreinigingen uit het 
depot, de overige milieubelasting en de 
natuurontwikkeling na afloop van de 
stortfase. De monitoring zal ook toezien op 
de verwachting van de initiatiefnemer dat de 
stortduur niet langer dan 15 jaar zal zijn. 

 
De provincie en RWS zijn nu bezig met de 
opstelling van de ontwerpbeschikkingen voor 
respectievelijk de Wm en Wvo. Wanneer die 
klaar zijn, worden zij bekend gemaakt. Dan 
kunnen wij bezien hoe de WMR zal reageren. Ter 
zijde: de Stichting Red de Betuwe had al laten 
weten eventueel akkoord te kunnen gaan met de 
stort als de te storten bagger en 
uiterwaardengrond zich zou beperken tot de 
klassen 0 tot 2. Wat betreft de te storten 
uiterwaardengrond heeft Red de Betuwe al haar 
zin gekregen. De meeste overige wijzigingen in 
de vergunningaanvragen ten opzichte van het 
MER zijn in belangrijke mate tot stand gekomen 
door middel van het overleg in 2004 waaraan de 
WMR ook deelnam. 
 
Jules Scholten 

 

 

 
 

ONTWIKKELINGEN OP BEDRIJVENTERREIN 

MIDDELWAARD-WEST  
 
In de vorige Nieuwsbrief is bericht over dit 
bedrijventerrein tegenover Rhenen in de 
uiterwaard op de zuidoever van de Rijn rondom 
de voormalige jachthaven. Het gaat om twee 
daar gevestigde bedrijven (Houtversnipperings-
bedrijf Van den Broek en Mengveevoederbedrijf 

Van Cooten) en één initiatief van K3 (Op- en 
overslag van zand, grind, klei en andere 
materialen voor de weg- en waterbouw). Dit 
bericht vertelt over recente ontwikkelingen.  
 
Houtversnipperingsbedrijf Van den Broek  
De afdeling handhaving Milieuvergunningen van 
de gemeente Buren liet de WMR weten dat 
Buren, Rijkswaterstaat (RWS) en de VROM 
Inspectie hebben overlegd over het bedrijf. RWS 



kwam tot de conclusie dat het hout-
versnipperingsbe-drijf geen riviergebonden acti-
viteit is omdat alle aan- en afvoer over de weg 
plaatsvindt. Het bedrijf heeft echter verzocht 
om legalisatie. De nieuwe raad van Buren moet 
daarover besluiten. Volgens de afdeling 
handhaving Milieuvergunningen ligt het voor de 
hand dat legalisatie niet mogelijk is omdat 
Gelderland niet zal meewerken aan een 
bestemmingsplan herziening. Het gevolg is dus 
waarschijnlijk de hervatting van het hand-
havingstraject met eis voor een dwangsom van € 
250.000. De verwachting is nog steeds dat 
omstreeks augustus het bedrijf vertrokken zal 
zijn. Afwachten dus. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat het bedrijf tot nu toe geen 
aanstalten heeft gemaakt zijn activiteiten te 
beëindigen. Er wordt volop gewerkt en de hopen 
houtsnippers en zaagsel groeien weer. Het 
bedrijf is gevestigd in het gebouw van de 
voormalige steenfabriek dat in een bouwvallige 
staat verkeert. 
 

 
 
 
Stankhinder Coohoud B.V. 
(Mengveevoederbedrijf Van Cooten) 
Gelderland heeft de betekenis onderzocht van 
deel 3 van de PKB Ruimte voor de Rivier wat 
betreft eventuele verplaatsing van het bedrijf. 
Het blijkt dat verplaatsing inderdaad niet meer 
aan de orde is, overeenkomstig de uitspraak van 
de projectleider van RWS tijdens de 
voorlichtings-bijeenkomst over de PKB in januari 
(zie het bericht elders in deze Nieuwsbrief over 
de PKB).  Gelderland zet nu in op aanpassing van 
de milieuvergunning hetzij door middel van een 
ambtshalve wijziging of door een revisie van de 
huidige vergunning.  
 

 
 
 
Op- en overslag K3 van zand, grind en zout 
In 2005 heeft K3 een milieuvergunning gekregen 
voor de op- en overslag van zand, grind, klei en 
andere materialen voor de weg- en waterbouw 
op een locatie aan de voormalige jachthaven 
tussen het bedrijf van de Firma Van den Broek en 
Coohoud B.V. Om die activiteit te kunnen 
beginnen is een bestemmingsplanherziening 
nodig. Inmiddels heeft de afdeling RO van Buren 
de WMR laten weten dat de procedure voor de 
bestemmingsplanherziening binnen enige tijd van 
start zal gaan. Er heeft wettelijk vooroverleg 
plaats gehad in het kader van art. 10 besluit 
WRO en Rhenen is daarbij betrokken. Als gevolg 
van dat vooroverleg is beslist om de soorten 
materialen te beperken tot zand, grind en zout. 
De afdeling RO kon nog niet vertellen of bij de 
op- en overslag ook bewerking is gepland b.v. 
met een grindverwerker. Het is nog onduidelijk 
hoe de planherziening  zich verhoudt tot de 
maatregel die gepland is voor de Middelwaard in 
het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier voor 
de functies hoogwaterberging en natuur-
ontwikkeling. Wij zullen letten op de start van 
de procedure wanneer die wordt bekend 
gemaakt in “De stad Buren”. Ons inziens moet 
een planherziening worden getoetst aan de PKB 
en aan de Vogelrichtlijn omdat het terrein ligt in 
de uiterwaard die is aangewezen als speciale 
beschermingszone volgens die richtlijn. 
 
Jules Scholten 

 



DE WEBSITE IS LIVE! 
 
Vanaf heden kunt u het laatste nieuws rond ontwikkelingen op het gebied van milieu, natuur en 
landschap in de GemeenteRhenen en omgving volgen via onze gloednieuwe website. Op overzichtelijke 
wijze wordt informatie en nieuws gepresenteerd met betrekking tot thema‟s, werkgroepen en projecten. 
 
Hieronder ziet u een impressie van de website, maar het beste kunt u natuurlijk zelf de site bekijken en 
doorzoeken. Het adres is: http://www.stichtingwmr.nl. 
 

 

 
 

Er zijn veel eigenschappen. Een aantal worden hieronder genoemd, en zijn hierboven aangegeven met 

balonnetjes: 

1. Laatste 6 nieuwsberichten.  

2. Op de voorpagina wordt de samenvatting van de belangrijkste getoond.  

3. Via het Thema menu kunt u doorklikken naar de onderwerpen die u interesseren. 

4. In het Hoofdmenu kunt u diverse algemen zaken vinden, zoals onze missie, de kerngroepleden met 

contact mogelijkheid, een aanmeldformulier, de agenda (ook in het klein rechtsonder), de 

publicaties, een gastenboek, een uitgebreid weblink overzicht, etc.  

5. U kunt door het nieuws zoeken. Dat kan direct via de invoer rechtsboven, of meer uitgebreid via 

menukeuze Nieuws onder het Hoofdmenu. 

6. U kunt zich registreren. Daarmee komen er wat meer mogelijkheden beschikbaar, en kunnen we u 

op den duur ook via e-mail automatisch op de hoogte houden van het laatste nieuws. 

 
www.stichtingwmr.nl 
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Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen 
(WMR) 

Jaarvergadering 27 april 2006 

De Natuurwaarden van Vogelenzang 
 
Op 27 april houdt de WMR haar jaarvergadering met als speciaal onderwerp “De 
natuurwaarden van Vogelenzang”. De WMR koos dit jaar dit onderwerp met het oog 
op het plan van de gemeente Rhenen om op de locatie van de voormalige 
kalkzandsteenfabriek en de voormalige werkplaats van Connexxion een woonwijk te 
ontwikkelen.  
Voorafgaande aan de jaarvergadering organiseert de WMR een wandelexcursie naar 
en door Vogelenzang. Tijdens de excursie wordt uitleg gegeven over de 
natuurwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij de planvorming. 
Tijdens de vergadering komen we terug op het onderwerp Vogelenzang met 
mogelijke inbreng van de gemeente en de projectontwikkelaar. 
Aandachtspunten bij de planontwikkeling  zijn n.l.:  

 de natuurwaarden van het gebied en de wettelijke eisen die worden gesteld 
aan de bescherming daarvan  

 de milieunormen voor geluid en luchtkwaliteit 

 de mogelijkheden voor milieuvriendelijk en duurzaam bouwen. 
 
 
 
Aanvang excursie: 19.00 uur  
Waar: Restaurant Het Viaduct bij station 
Rhenen  
Einde: omstreeks 20.30 uur  
Vervolg: 20.30 uur in Het Viaduct 
Info: Roel van de Weg, 614880  

 
 
 

U bent van harte welkom! 
 

 
 

 
 

 

 

Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen 
 
 
 
 
 
 
 
Postadres   Stichting WMR   Postbus 67   3910 AB Rhenen 

 

 


