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WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN 
HALFJAAR? 
 
In het afgelopen halfjaar is de WMR zeer actief 
geweest op uiteenlopende terreinen. Hier volgt 
een kort overzicht van een aantal van die 
activiteiten. Sommige hiervan worden elders in 
deze Nieuwsbrief nader belicht. 

 
Jaarvergadering 
De Jaarvergadering vond plaats op 27 april met 
als thema het plan voor woningbouw op 
Vogelenzang, het terrein van de voormalige 
kalkzandsteenfabriek en de voormalige 
onderhoudsgarage van het OV bedrijf 
Connexxion. Dit terrein is uniek omdat het 
omringd wordt door steile hellingen van de 
voormalige zandgroeve, grenst aan de Rijn en 
aan de ontzandingplas met heel schoon 
kwelwater. 
Voorafgaande aan de vergadering vond een 
excursie plaats naar het terrein met aandacht 
voor de daar uitbundig aanwezige bestaande en 
potentiële natuurwaarden. Het was een groot 
succes: zo’n 60 mensen namen deel aan de 
excursie en een iets kleiner aantal deed mee aan 
de daaropvolgende jaarvergadering in restaurant 
Het Viaduct! Tijdens de excursie werd 
deskundige uitleg gegeven over de geomorfologie 
en het reliëf alsook over flora en fauna. 
Aan de geanimeerde discussie tijdens de 
Jaarvergadering namen veel geïnteresseerden 
(waaronder donateurs, omwonenden, raadsleden 
en twee wethouders) deel en werden vragen 
beantwoord door wethouder Van Hees en 
projectleider Arends van Rabo Vastgoed die de 4 
projectontwikkelaars vertegenwoordigde. 
Wethouder Van Hees kondigde aan dat een 
onafhankelijke adviesgroep zal worden ingesteld 
die de gemeente en het stedenbouwkundige 
bureau zal adviseren tijdens de 
planontwikkeling. De WMR heeft inmiddels een 
uitnodiging voor deelname ontvangen en die in 
dank aanvaard. 
Tijdens de Jaarvergadering werd onze 
gloednieuwe en mooie website ten doop 
gehouden door webmaster Tom Mensink: 
www.stichtingwmr.nl  
 
Lustrum en tentoonstelling 
In de vorige Nieuwsbrief werd de viering van het 
lustrum en de opzet van een tentoonstelling over 
de geschiedenis van de WMR aangekondigd. Het 
was toen al duidelijk geworden dat de WMR in 
oktober 1970 ontstond maar dat zij pas in 1971 
haar huidige naam kreeg: vandaar het 7e 
lustrum. 
De tentoonstelling in de hal van het 
gemeentehuis werd op 6 september stijlvol 
geopend door wethouder Van Hees. Tijdens de 
opening wapperde de WMR vlag voor het 

gemeentehuis. Naderhand volgde een gezellige 
bijeenkomst in De Vlam waaraan ook vele 
donateurs uit de verschillende levensfasen van 
de WMR meededen. Enkelen onder hen haalden 
amusante herinneringen op en vertelden over het 
ontstaan en de activiteiten van vroeger. 
Vooral Alie de Boer en Wil Schulte bijgestaan 
door Pascalle Jacobs en Roel van de Weg hebben 
zich bijzonder ingespannen om tentoonstelling 
en lustrum tot een succes te maken. De 
schrijvende pers had flinke belangstelling voor 
lustrum en tentoonstelling met publicaties in de 
RBC, De Vallei en De Gelderlander. Op 29 
september stond in beide laatste kranten een 
zeer uitgebreid artikel met foto’s over de WMR. 
 
Advisering en voorlichting 
De WMR nam in september deel aan een 
informatiemarkt voor vrijwilligersorganisaties. 
Op verzoek van de gemeente gaat zij 
leerkrachten van basisscholen helpen met het 
opzetten van natuurlessen en excursies aan de 
hand van leskisten die de IVN heeft 
samengesteld.  
 
Natuuractiviteiten 
Met het oog op de voorgenomen 
planontwikkeling van Vogelenzang organiseerde 
de WMR samen met natuurfotograaf Ruben Smit 
in april een fototentoonstelling in de hal van het 
gemeentehuis over de natuurwaarden in dit 
gebied. 
Leden van de kerngroep deden 
inventarisatiewerk in natuurgebieden waaronder 
Kwintelooijen, de Blauwe Kamer, Vogelenzang 
en het Binnenveld. 
 
Bijdragen aan en reacties op plannen van de 
overheid en het bedrijfsleven 

• De WMR zette haar actieve deelname voort 
aan de uitwerking van plannen voor het 
gebied Achterberg waarin gestreefd wordt 
naar een evenwichtige behartiging van 
economische en ecologische belangen. Zij 
werkt daarin samen met de 
Ondernemersvereniging Achterberg, LTO en 
de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei. 

• Verder reageerde de WMR op ontwerp 
plannen voor de verbetering van de 
fietsverbinding tussen Rhenen en Elst, de 
verbreding van de N225 over de Grebbeberg, 
de voorgenomen aanleg van een Ecopassage 
die de Plantage Willem III gaat verbinden 
met de Elster Buitenwaarden, de 
voorgenomen vrijstelling voor de vestiging 
van een hondenschool grenzend aan de 
uitbreiding van het bedrijventerrein 
Remmerden. 

• De WMR is betrokken bij de opstelling van 
het inrichting- en beheersplan voor 
Palmerswaard. Dit plan wordt gemaakt door 
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een adviesbureau in opdracht van Het 
Utrechts Landschap. 

• Ook blijft de WMR de gebeurtenissen op het 
bedrijventerrein Middelwaard-West aan de 
overzijde van de Rijn in Buren nauwlettend 
in de gaten houden en reageerde op 
verschillende ontwikkelingen. 

• De WMR diende haar zienswijze in op de 
ontwerpbeschikkingen van milieu-
vergunningen voor de geplande slibstort in 
de zandwinplas Ingensche Waarden. 

• De WMR volgt ook de ontwikkelingen op de 
voet rond de inrichting van Kwintelooijen als 
recreatieve ‘poort’ voor de Utrechtse 
Heuvelrug en probeert plannen tijdig bij te 
sturen waar ze naar de indruk van de 
werkgroep nadelige gevolgen voor de natuur 
dreigen te hebben.  

 
Samenwerking met Gemeente Rhenen 
Dit voorjaar kreeg Rhenen een nieuwe Raad en 
een nieuw College van B&W. De samenwerking 
met de gemeente is daardoor aanmerkelijk 
geïntensiveerd. Dit uitte zich onder meer in een 
afspraak met de wethouders voor ruimtelijke 
ordening, milieu en natuur Van Hees en mevr. 
Van den Bosch om eens per halfjaar een 

voortgangsgesprek te houden voor bespreking 
van onderwerpen van gemeenschappelijk belang. 
 
Kerngroep 
Helaas gaat Tom Mensink ons verlaten in 
november. Hij verhuist naar Drenthe. Tom heeft 
zich buitengewoon ingespannen om de website 
op te zetten. Daarin is hij zeer goed geslaagd. 
Verder zette Tom zich in voor het behoud van de 
ecologische waarden in het Elizabeth plantsoen 
die onder een steeds groter wordende druk staan 
van steedse ontwikkelingen. Zeer bedankt Tom 
voor je inzet!  
Onze inspanningen om actieve mensen te werven 
voor de kerngroep hebben opnieuw resultaat 
opgeleverd. Gelukkig hebben zich weer nieuwe 
belangstellenden gemeld voor de kerngroep via 
de Vrijwilligerscentrale in Rhenen en via de 
website. Daardoor zijn we ondanks het vertrek 
van Tom in staat om onze activiteiten goed voort 
te zetten en zelfs uit te breiden. Er is echter nog 
steeds plaats voor enthousiaste mensen die zich 
willen inzetten voor milieu en natuur in Rhenen.  
 
Jules Scholten en Han Runhaar 
 
 

 

 

WERKGROEP MILIEUBEHEER 35 JAAR 
 

Op 6 september j.l. heeft de WMR haar 35 jarig 
jubileum gevierd. Het tijdstip was arbitrair, 
maar er waren redenen genoeg om eens stil te 
staan bij het feit dat de werkgroep al zo lang 
bestaat. 
 
Vorig najaar kwam uit de nalatenschap van 
mevrouw Cobben een lading papier onze kant op, 
ruim 15 grote dozen, het resultaat van 
documentatie, correspondentie, knipsels etc 
over al die jaren. 
Reden om belangrijk van onbelangrijk te 
scheiden. Wil Schulte en ondergetekende hebben 
daar een aantal woensdagen aan besteed. 
Momenten van herkenning, herinnering en 
verbazing wisselden elkaar af, zoveel werk 
verzet door zoveel mensen. Vrijwilligers die vaak 
specialisten werden op het gebied van 
hinderwetvergunningen, vogelrichtlijnen, 
bestemmingsplannen, groenbeheer, gemeente-
politiek en nog veel meer. 
 
Regelmatig doken ze diep in kwesties, 
procedeerden van gemeente tot provincie, tot de 
Raad van State aan toe. 
Teleurstellingen werden geincasseerd, maar ook 
succesjes geboekt.  
Er werden publieksakties gevoerd, met als doel 
de bevolking meer bewust te maken van de 
milieuproblematiek en er werd meegewerkt aan 
boomplantdagen en edukatieprojekten. Padden 

moesten worden overgezet en meer dan 15 jaar 
lang werden er wilgen geknot. 
Ook gaven we gevraagd en ongevraagd deskundig 
advies: kortom een indrukwekkende hoeveelheid 
aktiviteiten. 
 
Hier wilden we in vogelvlucht wat van laten zien. 
Deze zomer is door Wil Schulte, Roel van de 
Weg, Pascalle Jacobs en Alie de Boer geknipt en 
geplakt op grote vellen papier. Hierbij is 
dankbaar geput uit de voorraad foto’s die Dirk 
Prins bewaard heeft. Het resultaat was in 
september te zien op panelen in het 
gemeentekantoor van Rhenen. 
 

 
Eén van de tentoonstellingsborden in de hal van 
het Gemeentehuis 
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Zoals gebruikelijk werd ook deze maandelijkse 
expositie officieel geopend, deze keer door de 
heer van Hees, wethouder. Hij prees het werk 
van de WMR en benadrukte de waardevolle rol 
van de werkgroep als luis in de pels. 
Vervolgens werd er getoast op de toekomst van 
de WMR, terwijl buiten de vlag met ons logo 
wapperde. 
 
Daarna volgde er in de Vlam een geanimeerd 
samenzijn van leden van de werkgroep, trouwe 
donateurs en oudleden. Er waren hapjes, 
verzorgd door VREEMDE STREKEN uit 
Wageningen, een biologische cateraar en 
drankjes van de GROENE KAMER uit Rhenen. 
 
Dit samenzijn inspireerde een aantal mensen 
herinneringen op te halen en anekdotes te 
vertellen. Klaas Hitman memoreerde de 
oprichting en de periodieke rubriek van de 
werkgroep in de Rhenens Betuwse Courant. Een 
artikel over de Vapona strip haalde het niet 

vanwege te verwachten commentaar van de 
plaatselijke middenstand. 
Roel van Weg had de notulen van de eerste 5 
jaar doorgenomen en gaf daar een kostelijk 
verslag van. 
Ook de heer Hoestra wist nog veel te vertellen 
over de begintijd, vooral over mevrouw Clous-
Veen, de meest karakteristieke oprichter van de 
werkgroep. 
Bij de procedures tegen de chemische fabriek 
Rhenus zo vertelde hij, was de heer Hofhuis 
vooral betrokken geweest. Wil Schulte deed tot 
slot nog uit de doeken hoe zij bij de werkgroep 
belandde, aanvankelijk vooral uit eigenbelang! 
 
Ook in de pers is naar onze tevredenheid enige 
keren aandacht besteed aan dit jubileum. 
 
Alie de Boer-Waanders 
 
 

 

 
Het samenzijn in de Vlam 

 
 
NIEUW KERNGROEPLEDEN 
 
Pascalle Jacobs 
Als een van de nieuwe leden van de WMR (en de 
jongste), wil ik me graag even voorstellen. 
Ik ben in 1975 geboren in Arnhem en kwam na de 
middelbare school, reizen en een blauwe 
maandag studeren in Amsterdam, in Wageningen 
terecht. Hier studeerde ik Bos- en natuurbeheer. 
Op dit moment werk ik niet in mijn ‘vakgebied’ 
en mijn bezigheden voor de WMR zijn dan ook 
een leuke manier om me toch met natuur en 
milieu bezig te houden. 

 
Ik woon nu 1,5 jaar in Rhenen, vlakbij de Rijn. 
Een van de redenen om naar Rhenen te 
verhuizen vanuit Wageningen was de ruimte en 
relatieve rust hier. Ik wandel graag in het bos of 
uiterwaardengebied. De uiterwaard in 
Wageningen is echter erg druk terwijl je in de 
Palmerswaard in Rhenen een flinke wandeling 
kunt maken zonder iemand tegen te komen. 
Diezelfde Palmerswaard was een belangrijke 
reden om me aan te sluiten bij de WMR.  
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Ik hoorde van verschillende plannen voor dit 
gebied, zoals een grote jachthaven, gelukkig zijn 
deze plannen tegengehouden, maar wat zou er in 
de toekomst gaan gebeuren… 
Ik denk dat het belangrijk is dat er organisaties 
zijn die plannen van de gemeente en provincie 
kritisch bekijken en tevens met deze instanties 
meedenken om te voorkomen dat er mooie en 
waardevolle plekken verdwijnen of worden 
aangetast. Ik denk dat de WMR dit op een goede 
manier doet en daarom zet ik me graag als 
kernlid voor de WMR in. 
 
Anika Corpeleijn 
Ook ik stel mij in deze nieuwsbrief graag aan u 
voor. Mijn naam is Anika Corpeleijn, ik ben 38 
jaar oud (jong) en woon sinds 3 jaar in Elst. Ik 
ben geboren en getogen in Dordrecht en ben dus 
een echte randstedeling. Mijn man en ik zijn hier 
naartoe verhuisd in verband met ons werk en 
hoewel ik het hier meteen prachtig vond, heb ik 
in het begin heb ik erg moeten wennen aan het 
dorpse karakter van deze regio. Menigmaal 
hebben we op het punt gestaan om weer terug te 
keren naar mijn randstad, maar nu, na 3 jaar, 
ben ik blij dat we dat niet gedaan hebben. De 
stad is leuk voor een dagje, maar ik zou er niet 
meer kunnen wonen. De rust, de ruimte, de 
natuur, en niet te vergeten de mensen maken 
wonen in Elst heerlijk. Graag zou ik zien dat 
deze regio rust en ruimte uit blijft stralen en dat 
we niet de fout maken als in de randstad door 
alles maar vol te bouwen. Ik wil hier graag mijn 
steentje aan bijdragen en dat is de reden dat ik 
sinds kort ook kerngroeplid geworden ben van de 
WMR.  
 

ONTWIKKELINGEN IN MIDDELWAARD-WEST 
 
In vorige Nieuwsbrieven is al verscheidene keren 
geschreven over het bedrijventerrein 
Middelwaard-west. Hier volgt een overzicht van 
de recente stand van zaken (zie ook onze 
website onder de rubriek Regio Betuwe + Rijn).  
 
Op het bedrijventerrein dat gelegen is in de 
gemeente Buren in de uiterwaard op de 
zuidoever van de Neder-Rijn tegenover Rhenen 
(zie de topografische kaart) zijn twee bedrijven 
gevestigd: Coohoud B.V. dat veevoeders 
produceert en het houtversnipperingsbedrijf 
Middelwaard B.V. van de firma Van den Broek. 
Coohoud B.V. ligt aan de zuidwest oever van de 
voormalige jachthaven. Middelwaard B.V. maakt 
gebruik van het terrein van de voormalige 
steenfabriek. Het Industriezandbedrijf K3 (dat 
sinds 1 september 2006 ‘Dekker Van de Kamp’ 
heet) is bezig met de voorbereiding van een op- 
en overslagbedrijf voor zand, grind en zout voor 
de weg- en waterbouw. Dit bedrijf is gepland aan 
de voormalige jachthaven tussen Coohoud en het 
houtversnipperingsbedrijf.  

 

 
 
De bestemming bedrijventerrein is vastgelegd in 
het bestemmingsplan Uiterwaarden van de 
gemeente Buren. In het kader van de EU 
Vogelrichtlijn is het buitendijkse gebied op de 
zuidoever van de Neder-Rijn door het ministerie 
van LNV aangewezen als speciale Beschermings-
zone. Middelwaard-west behoort daartoe. In de 
Middelwaard zijn ook maatregelen gepland in het 
kader van de uitvoering van de Planologische 
Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Deze 
maatregelen richten zich echter vooral op het 
gedeelte van de Middelwaard ten oosten van de 
brug en laten het bedrijventerrein Middelwaard-
west ongemoeid.  
 
Mengveevoederbedrijf Coohoud B.V. 
Het bedrijf produceert veevoeders voor 
runderen, varkens en kippen. De grondstoffen 
worden aangevoerd over het water en de 
geproduceerde voeders worden afgevoerd over 
de Marsdijk. De productie vindt plaats in 21 
meter hoge silo’s waarin de grondstoffen worden 
verhit en gemengd tot het gewenste veevoeder. 
Het bedrijf heeft een goede bedrijfsvoering en 
beschikt over een geldige milieuvergunning. 
Niettemin veroorzaakt het periodiek hinder voor 
Rhenen in de vorm van stank, geluid- en 
lichthinder. De stank komt vrij wanneer de 
grondstoffen (waaronder reststoffen uit de 
voedselindustrie) worden verhit. De stank is 
vooral merkbaar bij wind uit richtingen tussen 
zuid en west. De geluid- en lichthinder wordt 
veroorzaakt bij het lossen van schepen in de zeer 
vroege ochtend bij kunstlicht waarbij de grijper 
van de hijskraan tegen de scheepswand bonkt. 
Door inwoners van Rhenen wordt regelmatig 
geklaagd over de hinder bij de provincie 
Gelderland (het Milieu Klachten- en Informatie 
Centrum – MKIC). Gelderland heeft de klachten 
in behandeling.  
De vigerende vergunning bevat geen 
voorschriften voor geur, omdat de berekeningen 
die werden uitgevoerd voor de destijds 
verleende milieuvergunning, geen overschrijding 
van de geurnormen opleverden. Recente 
geurmetingen toonden aan dat de geurproductie 
onder de norm blijft. Niettemin treedt hinder op 
die soms tot bovenin Rhenen kan worden 
waargenomen.  
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De geluid- en lichthinder tijdens het lossen van 
binnenvaartschepen in vroege ochtenduren is in 
strijd met de werktijden in de vergunning. 
Gelderland liet weten dat de vergunde 
werktijden zullen worden gehandhaafd. 
Bovendien heeft Coohoud meegedeeld dat de 
hijskraan zal worden vervangen waardoor de 
geluidhinder zal afnemen. Verder heeft 
Gelderland op 25 juli het bedrijf aangeschreven 
een revisievergunning aan te vragen. Daarin zal 
aandacht worden gegeven aan alle 
hinderproblemen met voorschriften. 
 
Houtversnipperingsbedrijf Middelwaard B.V.   
In 2002 kocht Middelwaard B.V. de voormalige 
steenfabriek van K3 en vestigde daar een hout-
versnipperingsbedrijf. Sindsdien is het bedrijf 
een bron van zorg voor de betrokken overheden 
en voor inwoners van Rhenen:  
 
• De bedrijfsactiviteiten zijn in strijd met de 

bestemming ‘steenfabriek’ op het 
bestemmingsplan Uiterwaarden. 

• Het bedrijf opereert zonder geldige 
milieuvergunning. Een aanvraag daartoe 
werd niet in behandeling genomen door 
Buren vanwege strijdigheid met het 
bestemmingsplan.  

• Het bedrijf heeft in de zomer van 2003 
zonder toestemming van RWS een aarden wal 
rondom haar terrein aangelegd, kennelijk 
met de bedoeling om het terrein 
hoogwatervrij te maken. Dit ging ten koste 
van de bergingscapaciteit tijdens hoogwater. 

• Het bedrijf is gevestigd in de bouwval van de 
voormalige steenfabriek. Dat levert een 
veiligheidsprobleem op voor werknemers en 
(ongewenste) bezoekers (zie foto). 

• De hopen houtsnippers, zaagsel en 
boomstronken veroorzaken visuele hinder 
voor Rhenen. 

• Er treedt broei op in de hopen die zich uit 
door stoomvorming en een sterke 
schroeilucht. Kennelijk heeft door de 
langdurige opslag in de hopen een soort 
inkolings-proces plaats gevonden met als 
mogelijk gevolg brandgevaar. Pikant detail 
hierbij is dat het bedrijf J. den Boer dat iets 
verder stroomafwaarts aan de Marsdijk is 
gelegen, ook houtafval wil gaan 
versnipperen. In de ontwerpbeschikking van 
de provincie voor de Wm vergunning voor 
Den Boer is een voorschrift opgenomen dat 
vanwege broei en brandgevaar, zaagsel en 
snippers slechts drie dagen opgehoopt mogen 
blijven en daarna moeten worden afgevoerd. 
De opslaghopen mogen niet groter zijn dan 
10 bij 20 meter met een maximum hoogte 
van 8 meter. Middelwaard B.V. heeft een 
dergelijk voorschrift niet omdat het bedrijf 
geen geldige vergunning heeft. 

 

Inmiddels heeft RWS geconcludeerd dat het 
bedrijf niet riviergebonden is. Eind juli 2006 
besloot B&W van Buren dat legalisatie van het 
bedrijf niet mogelijk is en dat het bedrijf tot 1 
december 2006 de tijd heeft zijn activiteiten te 
staken. Dit betekent dat alle voorzieningen voor 
houtbewerking waaronder een versnipperaar, het 
zaagsel en de snippers van het terrein moeten 
zijn verwijderd tegen die tijd. Zo niet, dan 
riskeert het bedrijf een dwangsom van € 250.000 
ineens.  
 

 
Houtversnipperingsbedrijf Middelwaard B.V.  
 
Voornemen van K3 voor een op- en 
overslagbedrijf van zand, grind en zout  
Industriezand K3 (“Dekker Van de Kamp”) is van 
plan om op een terrein van 0,6 ha op de 
zuidoever van de voormalige jachthaven een 
loswal in te richten voor de op- en overslag van 
diverse materialen voor de weg- en waterbouw 
en de waterplas met 2,5 ha uit te breiden voor 
de onder water opslag van zand en grind. In 2005 
werd daarvoor door Buren een Wm vergunning 
verleend. Het initiatief moet ook nog 
planologisch ingepast worden alvorens het 
bedrijf kan starten. Buren besloot dat hiervoor 
een volledige herziening van het 
bestemmingsplan dient te gebeuren. Het 
voorontwerp lag ter visie van 22 juni tot en met 
20 juli 2006. De WMR diende op 10 juli 2006 een 
reactie in. De essentie daarvan luidt als volgt: 
 

De WMR is van mening dat het initiatief van K3 
voor de oprichting van een inrichting in de 
Middelwaard-west voor de op- en overslag van 
bulkgoederen ten behoeve van de weg- en 
waterbouw ongewenst is. Het voorontwerp heeft 
betrekking op een gebied dat ligt in de 
uiterwaard van de Neder-Rijn dat is aangewezen 
als speciale beschermingszone in het kader van 
de Europese Vogelrichtlijn. Er mag dus op zijn 
minst worden verwacht dat natuurontwikkeling 
in de Middelwaard van belang wordt geacht, ook 
door de gemeente. In het gebied Middelwaard-
west liggen reeds bedrijven met industriële 
activiteiten die natuurontwikkeling verhinderen 
en verschillende soorten problemen veroorzaken 
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op het gebied van milieu (stank en geluidhinder), 
ruimtelijke ordening en waterberging van de 
Neder-Rijn. Daar zou dan een nieuw bedrijf aan 
worden toegevoegd. Met andere woorden, in 
plaats van een ontwikkeling naar meer natuur 
wordt nog meer bedrijvigheid en hinder 
toegestaan. Daarbij komt dat de geplande 
activiteit van K3 en de overige 
bedrijfsactiviteiten precies liggen tegenover de 
stad Rhenen en dat is voor Rhenen beslist geen 
fraai gezicht en vooruitzicht met alle hinder van 
dien. 

 
Kort daarop werd de WMR uitgenodigd door het 
bedrijf voor een nadere toelichting op het 
voornemen van K3. De uitnodiging werd 
aangenomen omdat praten altijd nuttig is voor 
een beter wederzijds begrip en meer inzicht 
geeft in het voornemen. Het gesprek vond plaats 
op 19 juli in het kantoor van K3 te Oosterhout bij 
Elst (Geld.). Daarbij werd nadere informatie 
gegeven over het initiatief en de achtergrond 
daarvan. Op uitnodiging van het bedrijf werd op 
9 oktober een bezoek gebracht aan de 
zandwinlocatie Lingemeer te Echteld om daar te 
zien en horen hoe de bewerking van zand en 
grind gebeurt. 
De WMR zal een zienswijze indienen wanneer het 
ontwerp herziening van het bestemmingsplan er 
is. 
 
Jules Scholten 
 

GEBIEDSVISIE GREBBELINIE 
 
Veel berichten verschenen er al in de pers, 
inclusief het huis aan huis blad de Rhenens 
Betuwse Courant, over de voornemens van een 
combinatie van onder andere meerdere 
overheden, om de vroegere verdedigingswerken 
van de Grebbelinie weer meer 'zichtbaar' te 
maken. 
 
Het moet wel iets belangrijks zijn als twee 
provincies, 12 gemeenten, Waterschap Vallei en 
Eem en Staatsbosbeheer samen in een stuurgroep 
zo iets groots op touw gaan zetten. En dat is het 
ook inderdaad, getuige de 40 miljoen euro die 
besteed moet gaan worden aan 100 
deelprojecten van het 60 km lange linietraject 
door de Gelderse Vallei van Nederrijn tot 
Eemmeer.  
Dit heeft consequenties voor landschap en natuur 
ook nabij Rhenen, vandaar dat wij als WMR zijn 
geïnteresseerd. Ik heb daarom namens onze 
werkgroep enkele voorlichtingsbijeenkomsten 
bijgewoond waarin de nodige uitleg werd 
gegeven maar je zelf ook projecten kon 
voorstellen. Tevens zijn de aanwonenden breed 
geënquêteerd. 
Dit voortraject culmineerde op 14 september in 
een bijeenkomst op een camping nabij fort 

Daatselaar (Renswoude) waarbij de 
gebiedsafspraak werd ondertekend en de 
eindrapporten onder de titel ‘De Grebbelinie 
boven water’ werden uitgereikt. Er waren 
vertegenwoordigers van allerlei organisaties, van 
gedeputeerden en wethouders tot boeren en 
milieubeschermers. De Utrechtse gedeputeerde 
Jan van Bergen vatte de planvorming en enige 
historie samen en historicus Maarten van Rossum 
hield een zeer humoristische voordracht over hoe 
hij in zijn jeugd vanuit Wageningen 
kennismaakte met de Grebbelinie en hoe hij daar 
nu over dacht en tot slot was er een wel wat erg 
langdurige performance met trommels en 
geluiden, rook en dansers tussen de bomen op 
Daatselaar. 
 
Wat is nu de bedoeling van deze zogenaamde 
‘herontwikkeling’ van al die forten en stellingen? 
Als je je realiseert dat deze al vanaf de 18e eeuw 
(Menno van Coehoorn) zijn aangelegd en daarna 
verder zijn ontwikkeld, aanvankelijk bedoeld om 
de Fransen tegen te houden maar in de 20e eeuw 
ook de Duitsers, dan is duidelijk dat intussen het 
accent is verschoven van militaire betekenis naar 
natuur en recreatieve waarden. Ofwel van kale 
open aarden wallen, sluizen, kazematten en 
grachten naar vaak nog al dicht met bomen en 
struiken begroeide stukjes natuur waar 
bijzondere vogelsoorten en planten profiteren 
van veel rust en een vaak zeer extensief beheer. 
Dat men nu de oorspronkelijke inrichting weer 
wat meer onder de aandacht wil brengen c.q. de 
'verwaarlozing' er van inziet, maar ook nu er 
steeds meer mensen plekjes zoeken om te 
wandelen of te fietsen, kan ik me dit toch wel 
voorstellen. Een toename in historisch besef, het 
belang van educatie, maar ook de toegenomen 
beschikbaarheid van subsidies o.a. vanuit 
Brussel, het werkt allemaal mee om hierin actie 
te ondernemen.  
In het Hoofdrapport van de ’Gebiedsvisie’ wordt 
gewezen op het ontwikkelen van enkele 
‘ruggengraat’ functies. Zo lees ik op blz. 60: 
”Binnen de Gelderse Vallei zijn weinig objecten 
of structuren met een groot toeristisch-
recreatief potentieel. De Grebbelinie heeft dit 
wel. Daarom is het gewenst dat er stevig wordt 
ingezet op de ontwikkeling van de toeristisch-
recreatieve sector als nieuwe economische 
drager voor het gebied, onder andere door 
verbreding van de landbouw. Daartoe moet de 
linie beter toegankelijk worden gemaakt voor 
toeristen en recreanten en….etc.” En wat 
betreft de natuur lees ik dat de Grebbelinie een 
versterkende functie kan bieden via een 
verbetering van de ecologische verbindingen 
onder andere door de aanleg van natte 
graslanden en waterbergingen in de voormalige 
inundatiegebieden vooral aan de (vijandelijke) 
oostzijde en bossen aan de (verdedigde) 
westzijde. Maar vooral de zichtbaarheid moet 
worden vergroot (‘meer smoel geven’) en er 
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moet een netwerk van bezoekersknooppunten en 
informatiepunten komen, het dagtoerisme 
gefaciliteerd.  
Nabij de Grebbeberg ligt, afgezien van de 
Stellingen van de Spees in de Betuwe, het 
opvallende strategisch gelegen zuidelijke begin 
van de Grebbelinie, bestaande onder andere uit 
enkele kazematten, de Grebbesluis (hoofdinlaat 
van de linie!, nu alleen nog een afsluitbare 
duiker voor de Grift, onder de weg) en de 
fortificaties (bastions) inclusief de twee 
zogenaamde hoornwerken. De laatste liggen aan 
twee zijden van de sluis en waren ooit bedoeld 
als verdediging van de sluis waardoor immers het 
water van de Nederrijn moest stromen ter 
inundatie van de Vallei. In het 
‘Uitvoeringsprogramma’ wordt gesproken van 
“Deelgebied Zuid, Sleutel tot de linie, 
Hoornwerk aan de voet van de Grebbeberg op de 
kruising van de Grift met provinciale weg N225”. 
Betrokken partijen: Gemeente Rhenen, Het 
Utrechts Landschap, Stichting De Greb, Stichting 
Grebbelinie, provincie Utrecht (‘trekker’) en 
SVGV (Reconstructie Gelderse Vallei). De 
bekostiging zal ‘hoog’ zijn en onder andere 
komen uit Postcodeloterij en Reconstructie. In 
de ‘randvoorwaarden’ worden o.a. genoemd 
“versterking van de EHS en rekening houden met 
het broedseizoen (bastions)” en “recreanten 
goed geleiden in het gebied, hierdoor zo min 
mogelijk verstoring”. 
Dit voorlopig overziend lijkt het of we ons niet zo 
veel zorgen behoeven te maken wat betreft de 
flora en fauna. Maar ja, welke ingrepen wil men 
nu concreet gaan doen? Onder 
‘Inrichtingsmaatregelen’ lezen we, met 
aanvullingen vanuit het ‘Uitvoeringsprogramma’, 
het volgende (waarbij ik al dadelijk vraagtekens 
heb, zie mijn ??): 
• Enkele grachten uitgraven zodat de 

waterstructuur weer compleet wordt en 
meer leefruimte ontstaat voor waterdieren 
(welke dan ??). Hiervoor dient de schuur van 
de boerderij (= ??) langs de Grift te 
verdwijnen.  

• Aanleg van een eenvoudige wandelroute aan 
de buitenzijde van de buitenste gracht om 
een ‘rondje hoornwerk’ te kunnen lopen, 
zodat men de grote omvang beter kan 
beleven. Dus een ‘beperkte openstelling’. 
Daarnaast een ‘wandelroute Grebbeberg’ via 
een herstelde kazemat en loopgraaf, 
gereconstrueerde gietstalen geschutskoepel, 
ereveld met bezoekerscentrum, 
ringwalburcht, bastions (??), hoornwerk, 
schotbalkenloods.  

• Het contrast van stuwwal en Vallei 
versterken door beplanting op het fort zo 
veel mogelijk te verwijderen, vooral 
binnendijks en nabij de sluis. In het 
uitvoeringsprogramma lees ik echter tevens: 
“Een deel van het hoornwerk kan worden 
hersteld en de aardwerken worden weer 

onder profiel gebracht. In noord-zuid en 
oost-west richting draagt het project bij aan 
een betere natte en droge ecologische 
verbinding (??). De rand van het hoornwerk 
kan worden geaccentueerd door een 
‘transparant scherm’ van begroeiing, 
waardoor de contour zichtbaar wordt.” 

• Creëren van een veiliger (fiets)oversteek 
over de provinciale weg N225 van Grebbedijk 
naar Cuneraweg (in combinatie met de 
geplande profielverbreding van deze weg).  

• Langs de Grift (nabij Van Dam) aanleg van 
een kleine parkeerplaats (max. 10 auto's), 
mogelijk startpunt voor wandel- of 
kanoroutes. Tevens picknicktafel en 
infopaneel. 

• Aanleg van een (natte) ecologische 
verbinding onderdoor de N225, in combinatie 
met het uitgraven van de grachten, mogelijk 
het beste bij de buitenste (breedste) gracht. 

• Ontwikkelen van een Grebbelinie 
’opstappunt’, in relatie met het Grebbeberg 
informatiecentrum (nabij het 
oorlogsmonument boven).  

 
De bezorgdheid van de WMR, en die van enkele 
leden van de KNNV afdeling Wageningen, richt 
zich op de eventuele gevolgen van deze ingrepen 
voor flora en fauna van het hoornwerk en/of 
bastions zoals we die bij inventarisaties hebben 
kunnen vaststellen. Zelf heb ik (samen met 
Gerrit Bax van de KNNV) vooral gegevens 
verzameld over de vegetatie en zag ik de 
volgende ’kritische’ soorten: 
• Op het binnendijkse (Nude) hoornwerk 

inclusief grachten: op 17 juli 1997 53 soorten 
planten op de hogere delen en 45 op de 
nattere plus in het water. Hieronder 2 
Nationaal Beschermde Soorten (NBS.): 
Grasklokje en Zwanebloem, en 3 Rode 
Lijstsoorten (RL): Goudhaver, Gewone 
agrimonie en Kattendoorn. Voorts nog andere 
interessante soorten zoals Kruisdistel, Geel 
walstro, Kantig hertshooi, Glad walstro, 
Knoopkruid, Waterviolier, Heelblaadjes, 
Dotterbloem, Vierzadige wikke, Grote 
watereppe en Moeraskruiskruid. In 2004 nog 
een NBS soort: Rietorchis. 
De vraag die gesteld moet worden: lopen 
deze planten gevaar tijdens de 
werkzaamheden en/of toekomstig beheer en 
blijft er een extensieve begrazing zoals nu? 
N.B. Tijdens het uitdiepen van de grachten 
enkele jaren geleden bleven van 
Dotterbloem en Waterviolier slechts resten 
over.  

• Op het buitendijks hoornwerk (= ten zuiden 
van de ‘sluis’) 58 soorten op de drogere 
delen waarbij 5 RL soorten: Kattendoorn, 
Kleine pimpernel, Gewone agrimonie, 
Kamgras en Goudhaver. Voorts o.a. Glad 
walstro. In de grachten bij verlanding vaak 
minder interessante soorten. Op de bastions 
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verder naar het westen nog al wat 
Karwijvarkenskervel (RL). Dat men daar de 
snel toenemende bomengroei van o.a. 
Gewone es wil intomen lijkt acceptabel 
echter is voor vogels mogelijk niet altijd 
positief.  

• Wat betreft de broedvogels zijn er enkele 
zeer bijzondere (zeldzame RL) soorten langs 
de westelijke bastions gesignaleerd, namelijk 
Porseleinhoen en Waterral. Openstelling voor 
publiek zou voor deze soorten aldaar funest 
zijn.  

Ik heb de floragegevens en onze verontrusting 
doorgestuurd naar Het Utrechts Landschap en 
naar de Provincie, maar vooral HUL laat sussende 
geluiden horen: “Ook wij willen geen grote 
ingrepen en een blijvend extensieve begrazing 
zoals nu, wel bomen kappen en grachten 
uitdiepen.“ 
Onze conclusie: we moeten attent blijven op de 
nadere invulling van de plannen, HUL is 
onduidelijk. 
 
Dirk Prins 

 

 

 
 

ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE 
LAARSCHENBERG-UTRECHTSE 
HEUVELRUG 
 
Waar het gaat om de ecologische verbindings-
zone Laarschenberg-Utrechtse Heuvelrug is 
positief nieuws te melden. 
 
In het kader van de Reconstructie is een oud 
boerderijtje aan de Boslandweg 90 aangekocht. 
Deze boerderij ligt midden in het geplande tracé 
van de verbindingszone. Bij verkoop aan een 
particulier zou ongetwijfeld op deze plek een 
villa zijn gebouwd met bijbehorende tuin en 
afrasteringen. Daarmee zouden de 
mogelijkheden voor de aanleg van een goed 
functionerende verbindingszone sterk zijn 
afgenomen. De boerderij is inmiddels aan Het 
Utrechts Landschap overgedragen. Op 29 mei 
vond in bijzijn van de Werkgroep Achterberg en 
genodigden de feestelijke overdracht plaats. 
Overigens moet voor de aankoop wel een tol 
worden betaald. Om de aankoop te financieren is 
door provincie en gemeente overeen gekomen 
dat elders in Rhenen buiten de Rode Contour 
extra woningen gebouwd mogen worden als 
onderdeel van een uitruil. De inkomsten daarvan 
worden weer gebruikt om de gemeentelijke 
bijdrage in de aankoop te compenseren. Dit type 
uitruil heet ‘Ontwikkelingsplanologie’ en zal naar 
verwachting de komende tijd nog veel meer 
toegepast gaan worden.  

Vraag is nog wat er met het boerderijtje gaat 
gebeuren. Het Utrechts Landschap wil het 
slopen. Vanuit de Werkgroep Achterberg wordt 
nog onderzocht of het mogelijk is het 
boerderijtje op te knappen en het een 
educatieve functie te geven. Het zou dan 
gebruikt kunnen worden om een beeld te geven 
van de historie van de landbouw in Achterberg en 
van de historie van de Laarschenberg. Er wordt 
nog onderzocht wat de gevolgen van het niet-
slopen zijn voor het functioneren van de 
Ecologische Verbindings-zone. Als de 
verbindingszone vooral gericht wordt op 
bosdieren als eekhoorn en boommarter is sloop 
naar onze inschatting niet per sé nodig.  
Verder is er overeenstemming met een van de 
grondeigenaren over de verkoop van grond aan 
de noordzijde van het ambachtelijk 
industrieterrein, zodat ook hier invulling gegeven 
kan worden aan de ecologische verbindingszone.  
Inmiddels kunnen de boommarters amper 
wachten tot de verbinding is gerealiseerd. 
Raadslid Bonnema meldde onlangs in zijn 
achtertuin aan de Ericalaan een boommarter te 
hebben waargenomen. Mochten er meer mensen 
zijn die boommarters zien in Rhenen, laat het 
ons dan weten (liefst met foto’s).  
 
Han Runhaar  
(vertegenwoordiger in de Werkgroep Achterberg, 
waarin naast de WMR ook de LTO, 
Ondernemersvereniging Achterberg en Stichting 
Vernieuwing Gelderse Vallei). 
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NOODKERK ACHTERBERG 
 
In de vorige Nieuwsbrief berichtte ik nog dat de 
WMR besloten had geen formeel bezwaar in te 
dienen tegen de bouw van een tijdelijk 
kergebouw aan de Achterbergse Straatweg, om 
de verhoudingen met onze partners in het Plan 
Achterberg niet onder druk te zetten. 
 
Inmiddels is er positief nieuws in deze zaak. Op 
grond van de ingediende zienswijzen is de 
gemeente op zoek gegaan naar een andere 
oplossing. Waar het vorige college geen 
mogelijkheden zag voor alternatieve locaties, is 
het het nieuwe college wel gelukt een plek te 
vinden die voor alle betrokken partijen 
acceptabel lijkt. Het gaat om een loods aan de 
Boslandweg die geschikt gemaakt zal worden als 
tijdelijke kerkruimte. Hiermee krijgt de Hersteld 
Hervormde Gemeente een plek voor het houden 
van kerkdiensten, en wordt door de gemeente de 
belofte aan de WMR nagekomen dat de vrije 
ruimte tussen Achterberg en Rhenen niet verder 
bebouwd zal worden. Het zal duidelijk zijn dat 
we heel blij zijn met deze ontwikkeling.  
 
Han Runhaar 
 

FIETSVERBINDING LANGS DE N225 
 
De provincie Utrecht heeft in de periode tot 16 
juni twee voorontwerpen ter visie gelegd die 
betrekking hebben op de fietsverbinding langs 
de N225: (1) verbetering van de fietsverbinding 
tussen Elst UT en Rhenen en (2) verbetering van 
de fietsverbinding over de Grebbeberg tussen de 
Candialaan en de provinciegrens. Daarnaast is 
een derde voorontwerp ter visie gelegd: (3) 
aanleg van een Ecopassage tussen Plantage 
Willem III en de Elster buitenwaarden. De WMR 
heeft op 16 juni een reactie gegeven op de drie 
voorontwerpen. De WMR stemt in met de 
plannen voor (1) en (3) maar heeft bezwaar 
tegen (2) het plan voor verbetering van de 
fietsverbinding over de Grebbeberg. 
 
Fietsverbinding tussen Zwijnsbergen in Elst UT 
en de Berkenweg in Rhenen  
De voorgestelde aanleg van een tweezijdig 
fietspad op dit gedeelte langs de N225 betekent 
een belangrijke verbetering voor de veiligheid 
van het langzame verkeer. De WMR stemt in met 
dit plan en vraagt aandacht voor een verdere 
optimalisatie door bij de geplande rotonde op de 
aansluiting met de Autoweg te bewerkstelligen 
dat de Autoweg meer autoluw wordt. De ten 
noorden van de N225 lopende Autoweg wordt 
namelijk in toenemende mate gebruikt door 
sluipverkeer. Ook wordt erop gewezen dat in de 
planvorming over de inrichting en het beheer van 
de Palmerswaard door de gemeente Rhenen en 
Het Utrechts Landschap overwogen wordt om het 

fietspad langs de Rijnkade door te trekken door 
de Palmerswaard met een mogelijke aansluiting 
op de fietsverbinding langs de N225 ten westen 
van de rotonde met het Paardenveld. Het ligt 
voor de hand om met deze mogelijke aansluiting 
reeds nu rekening te houden. 
 

Fietsverbinding over de Grebbeberg  

Het plan van de provincie komt erop neer dat de 
weg wordt verbreed van 9,5 meter naar 11 
meter door afgraving en verplaatsing van het 
noordelijke talud van de insnijding in de 
Grebbeberg met 1,5 meter. In het voorontwerp 
zijn dubbelzijdige fietspaden met ieder één 
rijrichting gepland die iets hoger liggen dan de 
weg en daarvan gescheiden worden door 
opstaande randen (zie de fotomontage). 

 
Om de samenhang tussen de Erebegraafplaats en 
het monument aan de zuidzijde van de N225 te 
verhogen, wordt voorgesteld om het zuidelijke 
fietspad achterom het monument te leggen. De 
motivatie voor het plan is de verbetering van de 
subjectieve veiligheid en het fietscomfort op dit 
traject van de N225. De WMR komt tot een 
andere conclusie en kiest voor het 
nulalternatief op grond van de volgende 
argumenten: 

� Er is geen sprake van een onveilige situatie. 
Dit is toegegeven in eerdere contacten met 
de projectleider tijdens de voorbereiding 
van het voorontwerp. Uit oogpunt van 
verkeersveiligheid is de ingreep niet nodig. 

� Het bestaande tracé heeft belangrijke 
historische alsook landschappelijke en 
ecologische waarden die niet moeten 
worden aangetast. 

� Verbreding van de weg heeft afgraving van 
het noordelijke talud tot gevolg. Er wordt 
voorgesteld om het nieuwe talud te 
impregneren zodat een steiler talud 
mogelijk is en afgraving beperkt kan zijn. 
Niettemin zijn afgraving en verstoring niet 
te vermijden. 

� De begroeiing op het talud aan de zuidzijde 
wordt volgens het voorontwerp grotendeels 
gespaard. Wat niet kan worden gespaard, is 
niet aangegeven. 
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� Er zullen bomen gekapt moeten worden. 
Waar en hoeveel wordt niet vermeld. 

� Door de wegverbreding en de kap van 
bomen zullen de boomkruinen geen sluitend 
geheel meer vormen over de weginsnijding 
en wordt passage via de kruinen voor 
boomdieren belemmerd, zo niet onmogelijk. 
Bovendien wordt het aantrekkelijke karakter 
van de weginsnijding met het 
overkoepelende bladerdak van de 
aaneengesloten boomkruinen negatief 
beïnvloed. 

� De geplande opstaande afscheidingen tussen 
de weg en de fietspaden kunnen meer 
onveilig dan veiligheid verbeterend blijken 
te zijn vanwege een kaatseffect en 
daaropvolgend schrikeffect voor bestuurders 
van motorvoertuigen die de opstaande 
randen raken. Ook kunnen fietsers die per 
abuis op de rijbaan voor het snelverkeer 
terecht komen, niet goed terugkeren naar 
het fietspad. Dat geldt vooral voor afdalend 
fietsverkeer dat met grote snelheid naar 
beneden rijdt op de helling van 7%. 

� De voorgestelde verlegging van het fietspad 
achterom het monument tegenover de 
Erebegraafplaats leidt tot een sociaal 
onveilige passage. Voor de geplande 
omlegging moeten bomen worden gekapt, 
vegetatie verwijderd en verlichting 
aangebracht die uitstraalt naar het 
aangrenzende natuurgebied van Het 
Utrechts Landschap. Een dergelijke 
omlegging draagt ook nauwelijks bij aan de 
gewenste verbetering in de samenhang 
tussen monument en Erebegraafplaats. Het 
is immers het snelverkeer dat de scheiding 
veroorzaakt en niet het langzame verkeer. 
Recreatieve gebruikers van de 
fietsverbinding willen bovendien de 
Erebegraafplaats en het monument zien en 
er niet achterlangs worden geleid. 

Wel is het zo dat enkele verbeteringen aan de 
bestaande situatie mogelijk zijn die de 
veiligheid vergroten en die het historische en 
ecologische karakter van de weg over de 
Grebbeberg niet aantasten. In dit zogenoemde 
nulplusalternatief stelt de WMR voor:  

� de fietsstroken te voorzien van een rood 
wegdek en een scheiding aan te brengen 
tussen fietsstroken en de rijbaan die geen 
gevaar oplevert voor snel- en langzaam 
verkeer wanneer die scheiding wordt 
geraakt door motorvoertuigen en fietsers; 

� de afwatering van de taluds, de weg en de 
fietsstroken te verbeteren door een 
verbeterd drainagesysteem langs de weg aan 
te brengen waardoor voorkomen kan worden 
dat na hevige regenbuien de fietsstroken 
bedekt raken met grond en organisch 
materiaal; 

� de verouderde verlichting te vervangen 
zoals in het voorontwerp is aangegeven met 
dien verstande dat onnodige lichtuitstraling 
naar boven en van de weg af wordt 
voorkomen; 

� de kruising Cuneraweg/Cuneralaan 
/Grebbedijk onderaan de Grebbeberg uit te 
voeren zoals aangegeven in het 
voorontwerp. 

Bij uitvoering van dit nulplusalternatief kan een 
deel van het gereserveerde budget voor het 
voorkeursalternatief dat vrijkomt, worden 
aangewend voor de aanleg van een ecopassage 
over de weginsnijding waardoor de 
natuurgebieden van de Grebbeberg en de 
Laarschenberg met elkaar verbonden worden. 
We zijn benieuwd naar de volgende stap van de 
provincie in dit plan.  

 

 
 
Ecopassage tussen Elst en Remmerden 
De WMR vindt dat het voorontwerp voor de 
Ecopassage er goed uitziet en zorgvuldig tot 
stand is gekomen. De passage zorgt voor een 
goede en brede ecologische verbinding onder de 
N225 door tussen enerzijds de Plantage Willem III 
en het Nationale Park de Utrechtse Heuvelrug en 
anderzijds de Elster buitenwaarden. De passage 
is gepland ter plaatse van de monding van een 
fossiel ‘sneeuwsmeltwaterdal’ uit de laatste 
ijstijd tussen de weg naar de voormalige 
tabaksschuur van de Plantage Willem III en de 
manege De Kroon (zie de topografische kaart). 
Daardoor kan de N225 op palen over de passage 
worden geleid en is slechts weinig afgraving 
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nodig. De palen die onder gevarieerde 
hellingshoeken komen te staan, worden in de 
grond gemaakt en vrij gegraven waarbij de 
afdruk van het bodemprofiel bewaard blijft. De 
houten schuttingen langs de weg zorgen voor de 
benodigde licht- en geluid afscherming. De WMR 
geeft in haar reactie de aanbeveling om de 
houten schuttingen te laten begroeien met 
klimplanten zodat zij in het landschap een meer 
natuurlijk aanzien krijgen. Rijkswaterstaat heeft 
daarmee inmiddels veel ervaring opgedaan. 
Begroeiing van de schuttingen voorkomt tevens 
dat die ontsierd kunnen worden door graffiti.  
 
Jules Scholten 
 

VOGELENZANG 
 
Het terrein van de voormalige steenfabriek 
‘Vogelenzang’ en het aangrenzende voormalige 
‘Connexion’-terrein  (garages voor streekbussen) 
zullen de komende jaren een geheel andere 
functie krijgen, namelijk die van woningbouw. 
 
Vogelenzang zal een van de grootste 
uitbreidingslokaties voor woningbouw in Rhenen 
worden. Naar verwachting zullen er zo'n 130 tot 
180 woningen komen, met een aanzienlijk 
percentage (35%- 50%) sociale woningbouw. 
Maar... is dat allemaal dan al bekend zult u zich 
afvragen. Nee, nog niet: de komende periode 
worden, op basis van een aantal 
randvoorwaarden die de Gemeenteraad 
meegegeven heeft, door de projectontwikkelaar 
in samenspraak met de Gemeente, en in nauw 
overleg met een speciaal daarvoor ingestelde 
overleggroep, de plannen voor dit gebied 
ontwikkeld. Hierbij gaat het om vragen als: hoe 
wordt de wijk ingericht? Welk type woningen 
komen er? Hoe wordt de wijk ingebed in de 
bestaande natuur van Grebbeberg, Rijnoever en 
waterplas? 

Het komende jaar wordt de globale opzet van de 
nieuwe wijk ontworpen. De WMR denkt daarbij 
mee.We zijn door de Gemeente gevraagd om lid 
te worden van de speciale overleggroep die 
hiervoor ingesteld wordt. Daar komt ook Houd 
Rhenen Laag (HRL) in, en andere 
vertegenwoordigers van de Rhenense bevolking, 
waaronder omwonenden.  
 
Checklist 
Om onze inbreng goed voor te bereiden hebben 
we een ‘checklist’ gemaakt, waaraan we de 
bouwplannen willen toetsen. 
De checklist is natuurlijk nog niet af, immers 
tijdens de plannenmakerij kom je al reagerend 
ook op nieuwe ideeën, maar het is wel een 
mooie lijst. Ik zal een aantal aandachtspunten 
noemen: 
• We willen aandacht voor bouwen met de 

natuur: respect voor de waterplas, voor de 
aanwezige steilranden, voor het laatste 
restantje natuurlijk relief dat er nog als een 
achtergebeleven zandbult met eiken over is 
gebleven;  

• We willen aandacht voor de bijzondere 
planten en dieren die er voorkomen (Han 
Runhaar en Dirk Prins hebben het gebied 
geïnventariseerd);  

• Er moet natuurlijk duurzaam gebouwd 
worden;  

• Het moet veilig worden en kinderen en 
mensen moeten er van de natuur kunnen 
genieten, aanleg van ‘groene dooradering’ is 
een belangrijk aspect;  

• Scheiding van regenwater en huishoudelijk 
afvalwater moet onderzocht worden, met als 
doel waterbesparing. 

Er is zo een hele lijst gemaakt. Als u interesse 
heeft in alle aandachtspunten dan kunt u die 
opvragen, misschien helpt u ons op nieuwe 
ideeën! 

 
De delegatie bij één van de Deense bouwlocaties 
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Voorbeelden van ‘bouwen met natuur’ 
De wethouder (Ad van Hees) en de projectleider 
namens de Gemeente (Karsten Riemens) en de 
projectontwikkelaars bij de Rabobank (Rob 
Arends) willen dit najaar beginnen met de 
voorbereidingen. Inmiddels is een 
architectenburo in de arm genomen om 
daadwerkelijk met de plannenmakerij te 
beginnen. Dit is buro Khandekar. Een van de 
activiteiten ter voorbereiding van het ruimtelijk 
plan was een bezoek van het architectenburo 
met projectleider, projectontwikkelaar en 
wethouder aan Monnikenhuizen (Arnhem) waar 
dit bureau ook een plan gemaakt heeft 
(voormalig Vitesseterrein). Buro Khandekar heeft 
daar de nieuwbouw zodanig gebouwd dat het 
aanwezige natuurlijke relief (ook dat stukje 
Arnhem is steil) zoveel mogelijk ingepast is. 
Naar aanleiding van dat bezoek (waar de WMR 
niet bij was) is het idee ontstaan om ook op 
andere plaatsen te gaan kijken waar gebouwd is 
met respect voor het aanwezige relief. 
Khandekar stelde voor om in de omgeving van 
Kopenhagen (Denemarken) te gaan kijken. Ook 
de WMR en Houd Rhenen Laag werden gevraagd 
mee te gaan, waarbij de kosten door de 
projectontwikkelaar betaald zouden worden. Dit 
is natuurlijk eerst uitvoerig besproken in de WMR 
groep. Nadat duidelijk werd dat het een sober 
bezoek zou worden, en in het weekend, werd 
hier unaniem mee ingestemd. Omdat Han niet 
kon heb ik me beschikbaar gesteld. 
Op vrijdag 23 september hebben we ons om 4 uur 
in Ad's auto verzameld, waren om 05.30 uur op 
Schiphol en vandaar zijn we naar Kopenhagen 
gevlogen. We hadden twee heel drukke en volle 

dagen. We hebben iedere dag zo'n 4 
verschillende projecten (nieuwbouw, 
stadsvernieuwing) gezien. Bij alle projecten was 
de rode draad: ‘bouwen met respect voor de 
natuur (relief, buitenruimten) en grote 
gemeenschappelijk te gebruiken tuinen en 
kleinere prive-tuinen’. Of de toekomstige 
Vogelenzangers dat willen weten we natuurlijk 
nog niet. Het was leerzaam en vernieuwend. 
Persoonlijk vond ik het bezoek aan een voormalig 
havengebied (torpedofabriek) in Kopenhagen zelf 
het boeiendst: hier verrezen prachtige woningen 
op een oud industrieterrein. 
 
Dia-avond 
Het is de bedoeling om, samen met HRL, een dia-
avond te houden over onze indrukken. Samen 
met de aanwezigen kunnen vervolgens conclusies 
worden getrokken. Een datum voor de avond is 
nog niet bekend, vanwege de afwezigheid van 
Ellen Appeldoorn wordt het waarschijnlijk in 
november. 
De foto's geven een beeld van het ‘bouwen met 
respect voor de natuur’ . Natuurlijk kost dat 
ruimte, ruimte die in Nederland schaars is. Daar 
moeten we dus naar kijken. In deze bouwplannen 
is dat opgelost door de combinatie van kleine 
privetuinen en grote gemeenschappelijke tuinen. 
En dit werkt ook: we zagen weinig zwerfafval. 
We hebben ook enkele bewoners gesproken: ze 
zeiden plezierig te wonen. Op de dia-avond meer 
hierover. Komt allen. 
 
Sander van Opstal 
 

 
Bouwen met respect voor de natuur 
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Bouwen met respect voor de natuur 

 

 

THYMSE BERG. 
 
Over de Thymse Berg valt weinig te melden. Het 
schijnt dat de oude plannen (uitbreiding van de 
camping de Ecologische Hoofdstructuur in) nog 
steeds aangehouden worden. Er is even een 
signaal geweest dat de Gemeente de uitbreiding 
op een minder ongustige plek, namelijk in een 
Douglasbosje vooraan de weg (wél in de EHS 
maar een gebiedje zonder bijzonder 

natuurwaarden) zou overwegen, maar dit bleek 
helaas loos alarm. We zullen een gesprek 
aanvragen met de verantwoordelijke bij de 
Gemeente, wethouder Betty van de Bosch. 
Ondertussen blijven we natuurlijk alert: voor 
zover ons bekend ligt er nog geen nieuw 
(ontwerp) bestemmingsplan. 
 
Sander van Opstal 
 

 

WMR BEZWAARHEBBER TEGEN WIL EN 

DANK 
 
In vakantietijd lag van juli tot 6 sept. 2006 ter 
inzage de voorgenomen vrijstelling artikel 19, 
lid 1 voor de vestiging van een hondenschool op 
een perceel ten noordoosten van de beoogde 
uitbreiding van het bedrijfsterrein Remmerden. 
 
De WMR was door de publicatie onaangenaam 
verrast om meerdere redenen. De beoogde 
locatie ligt binnen EHS gebied en op 400 meter 
afstand van EHS kerngebied. Het is een 
onmogelijke en onhaalbare locatie, waar de 
gemeente de hondenschool geen dienst mee 
heeft bewezen, en waarbij zij de WMR de eieren 
uit het vuur laat rapen. 
 
Voorgeschiedenis 
De zoektocht van de gemeente naar een locatie 
voor Canis Cunerae is begonnen in 2005. De 
eigenaar van de hondenschool heeft wethouder 
én raad het vuur aan de schenen gelegd door 
herhaalde inspraak tijdens vele 
commissievergaderingen. Deze druk heeft geleid 
tot een onverantwoordelijke toezegging van 

toenmalig wethouder Bouwhuis om op zoek te 
gaan naar een locatie voor zijn hondenschool. 

 
Resultaat van deze zoektocht is dit perceel 
gelegen buiten de beoogde en omstreden 
uitbreiding van Remmerden en binnen EHS 
gebied, op 400 m. zichtafstand van het Nationaal 
Park Heuvelrug (EHS kerngebied). Voor een 
ruimtelijke onderbouwing moet volgens het 
Rijksbeleid Nota Ruimte het ‘Nee, tenzij 
principe’ toegepast worden. D.w.z..als er geen 
alternatieve locatie mogelijk is, dan zou het 
maatschappelijke belang de doorslag kunnen 
geven. De gemeente onderbouwt dit grote 
(lokale) openbare belang zeer mager: ‘de functie 
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die de hondenschool vervult en de enorme 
aandacht die er in de plaatselijke politiek is 
voor de hondenschool’. Bij deze omschrijving van 
maatschappelijk belang zal een rechter zeker de 
nodige kanttekeningen plaatsen.  
 
WMR als bezwaarhebber tegen wil en dank 
Helemaal los van de problematiek van de 
hondenschool en de politiek staat het feit dat de 
WMR tegen de uitbreiding van 5 ha van 
Remmerden is.  
In eerdere nieuwsbrieven is al vaker geschreven 
over de eeuwig durende weg van de gemeente 
om het huidige bestemmingsplan Remmerden 
(sinds 1989) te vervangen door een nieuw 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Remmerden. 
In 2000 was de gemeente gestart met een nieuw 
voorontwerp. Dat voorontwerp heeft lang stil 
gelegen en is inmiddels al weer achterhaald door 
allerlei tussentijdse vrijstellingen.  
Op dit moment is de feitelijke situatie dat het nu 
geheten Gewijzigde voorontwerpbestemmings-
plan Bedrijventerrein Remmerden met hierin een 
uitbreiding van 5 ha, opnieuw in procedure 
gebracht moet worden. Dus de gemeente is weer 
helemaal terug bij af. Als straks de 
inspraakprocedure start, zal de WMR zeker 
meedoen aan een bezwarenprocedure. De kans 
van slagen achten wij groot, omdat nu al 
duidelijk is dat de gemeente de in het 
provinciale Streekplan toegestane uitbreiding 
van 5 ha bruto zal overschrijden tot 6,2 ha. 
Dus... als de WMR wél akkoord zou gaan met een 
luidruchtige hondenschool met 6 lichtmasten op 
een vooruitgeschoven locatie buiten/boven deze 
uitbreiding, dan zou dit niet consistent zijn en 
zouden we ons wel heel ongeloofwaardig maken 
bij onze latere bezwaren tegen het 
tussenliggende gebied. 
 
Vernietiging eerder voorbereidingsbesluit 
gemeente 
Vooruitlopend op de nog te starten formele 
procedure voor een uitbreiding van Remmerden 
heeft de gemeente vorig jaar een poging gedaan 
om alvast te beginnen met het bouwrijp maken 
van de grond via een art.19, lid 2 besluit. Na 
actie van de WMR is dit besluit inmiddels door de 
rechtbank vernietigd in januari 2006 omdat niet 
voldaan kon worden aan het Besluit 
Luchtkwaliteit.  
 
De WMR hekelt dit beleid van de gemeente om 
voortdurend vrijstellingen te verlenen en 
hiermee vooruit te lopen op de feiten i.p.v te 
kiezen voor de koninklijke weg om 
bestemmingsplannen na 10 jaar te vervangen 
met alle bijbehorende inspraakprocedures.  
 
Relatie met bestemmingsplan Buitengebied 
Omdat het Voorontwerpbestemmingsplan 
Bedrijventerrein Remmerden dus nog geen 
enkele wettelijke status heeft, moet de 

gemeente nu noodgedwongen gebruik maken van 
een vrijstelling binnen het bestemmingsplan 
Buitengebied. 
Als de uitbreiding van Remmerden later niet door 
zou gaan, dan zou planologisch gezien de 
hondenschool als een eilandje boven het huidige 
Remmerden komen te zweven. Dat is een 
absurde situatie. 
 

 
 
Oplossing en compromis 
De WMR heeft in haar zienswijze aangegeven 
niets tegen Canis Cunerae of hondenverenigingen 
te hebben, maar heeft wél gewezen op de 
precedentwerking voor de andere 
‘hondenscholen’ in Rhenen.  
Meest ideale situatie zou zijn een gezamenlijk 
oefenterrein voor álle hondenverenigingen, die 
in onderling overleg gebruik en tijd moeten 
verdelen. Iedere gemeente heeft wel te maken 
met een hondenvereniging en noodzaak om 
ergens te oefenen. Over een specifieke 
bestemming zijn de gemeenten niet eenduidig. 
Bijvoorbeeld, bij Arnhem is op het moment een 
ontwerpbestemmingsplan in procedure, met 
hierin een algemene bestemming Recreatieve 
doeleinden, met hierin een gebied voor 
Hondensport (HS), waar straks meerdere 
hondenverenigingen van gebruik mogen maken. 
Een andere optie zou kunnen zijn: als 
nevenfunctie op grond van een agrarisch bedrijf, 
zolang de hoofdfunctie agrarisch blijft. Vgl. 
kamperen bij de boer is een nevenfunctie. 
Een extra argument voor gezamenlijk gebruik is 
te voorkomen dat de gemeente  bedrijfsmatige 
activiteiten van een hondenschool gaat 
faciliteren. Dat is geen gemeentelijke taak en 
leidt tot oneerlijke concurrentie.  
 
Een alternatieve locatie waar?  
In de gemeentelijke onderbouwing wordt helaas 
niet vermeld welke andere mogelijkheden in 
Rhenen, Elst en Achterberg er allemaal 
onderzocht zijn? Evenmin of er alleen gezocht is 
op gemeentelijke grond of ook op particuliere 
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grond? De WMR heeft inzage gevraagd in een 
overzicht van de onderzochte locaties. 
De WMR is bereid om samen met gemeente en 
hondenverenigingen te zoeken naar een 
duurzame oplossing voor de 
hondenschoolproblematiek. Veel liever dan als 
tegenstander of dwarsligger gezien te worden 
door zowel Canis Cunerae als door de gemeente. 
 
De tekst van de ingediende zienswijze is te lezen 
op onze website www.stichtingwmr.nl 
 
Willy Hoorn 
 

WMR EN 7 JAREN WIJKBEHEER BIJ DE 

GEMEENTE RHENEN 
 
Onder Wijkbeheer valt de zorg voor het 
gemeentelijke groen. Ook hondenpoepbeleid en 
speelvoorzieningen. Verder straatverlichting, 
stoeptegels al of niet losliggend en milieuzaken 
zoals vervuiling en ook kap- en stook-
vergunningen. Wijkcontactpersonen vormen, 
voor Rhenense inwoners, een schakel naar 
diverse afdelingen van de gemeente. 
 
Als WMR kerngroeplid én inwoner van 
Rhenen/Elst, is ondergetekende sinds 1999 
betrokken bij het wijkbeheer. 
Het is mijn persoonlijk behoefte, om na die jaren 
de balans op te maken van dit vrijwilligerswerk. 
 
Geschiedenis 
In 1997 werden voorbereidingen getroffen om 
inwoners meer te betrekken bij de zorg voor de 
‘woon- en leefomgeving’. Het hoofd van de 
afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte), Mw. 
Karina Kempkes, ging aan de slag met de notitie: 
‘Samen werken aan samenwerking’. Doelstelling: 
vrijwilligers betrekken bij BOR. 
Via: bewonersparticipatie, inspraak, zelf 
initiatief en zelfwerkzaamheid. 
De eerste wijkavonden waar inwoners werden 
uitgenodigd, vonden plaats: eind januari 2000. 
Aan tafel: BOR, de gemeente voorlichter, 30 
wijkcontactpersonen (totaal voor alle wijken), 
de woningstichting en de wijkagent. Ook afdeling 
Verkeer en Werken sloot aan. Als vrijwilliger kon 
je aan de slag. 
 
De organisatie groeit 
Na een interne wissel kwam in oktober 2002 
interim manager Luit Jan Purmer. 
Er kwam ‘schwung’ in de zaak en de inzet van de 
wijkcontactpersonen werd opgeschroefd. 
Speerpunten/ wensen waren: Groen én 
hondenbeleid, veiligheid en overlast, 
woningbouw en schoolroutes, inrichting van 
straten en wensen voor de N225 en het Bosje, 
opzet speelveldjes en voor Elst een nieuw Multi 
Functioneel Gebouw (MFG). 

Per februari 2003 wordt iets nieuws ingevoerd: 
een wijkschouw, op de fiets. 
Dat verlevendigt de organisatie en de 
wijkcontactpersonen voelen meer contact met 
de gemeentelijke organisatie. Dat komt ook het 
onderlinge contact ten goede. 
Er komen commissies: Water, Verkeer, 
Woningstichting en Veiligheid, MGF, 
Jongerenwerk en Hondenbeleid. 
Er wordt om de maand vergaderd. We worden 
een stevige ploeg en er is contact met BOR. 
 
7 mijlslaarzen 
Wijkbeheer zal een andere weg inslaan… 
Verbazing alom bij de wijkcontactpersonen. ”Er 
moet samengewerkt gaan worden met meer 
status, ook met de afdelingen Onderwijs en 
Welzijn, Beheer en VROM en de Politie. Beleid en 
planvorming worden toegedacht aan een 
platform van  wijkcontactpersonen”, volgens de 
Vallei. “Té overhaast, té ambitieus en niet 
gecommuniceerd”, is de kritiek van de Elsterse 
vrijwilligersgroep. 
 
Praktische zaken gaan goed 
Ondertussen gaan er ook zaken goed. De 
problemen op straat worden steeds snel in orde 
gebracht. De verwijzingsfunctie en de servicelijn 
naar de afdeling BOR zijn beter bekend 
geworden bij de burgers. De wijkschouw geeft 
een terugkerend, prettig contact. 
Wijk Elst heeft veel vragen: Kan Rhenen (BOR) 
een dergelijke verzwaring van taken voor 
vrijwilligers wel aan? Een wijkorgaan is meer dan 
“zeggen waar je op het gemeentehuis mee bezig 
bent, dan wel gaat doen…”  
Volgens welke structuur wordt er gewerkt en hoe 
structureel? Wie wordt de coördinator van dit 
nieuwe overlegorgaan?  Wat worden de 
bevoegdheden van contactpersonen? Krijgen we 
scholing? 
Niet iedere vrijwilliger wil immers meer werk en 
meer verantwoordelijkheid in de schoot 
geworpen krijgen… Winter 2003/2004 staat 
wijkbeheer in Elst in het teken van ‘erop of 
eronder’. 
 
Inmiddels draait wijkbeheer enkele jaren.  Onze 
initiatieven worden mager ontvangen, en 
uitvoering blijft steken. Wensen blijven veel te 
lang liggen. Afspraken komen niet op papier. Het 
ontbreekt aan terugkoppeling, dus geen of 
weinig verandering in uitvoerende zaken. Het 
ontbreekt aan communicatie en er is 
onvoldoende continuïteit, noch ontwikkeling. 
Van andere organisaties zoals 3VO, het Utrechts 
Landschap en de WMR horen wij sneller over 
veranderingen in de gemeente en provincie, dan 
via Wijkbeheer! 
Inmiddels zijn er voorzitters en secretarissen 
geïnstalleerd en is er een budget van € 1500 per 
wijk.  
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Wat hebben we aan euro’s, wij willen een 
werkzame organisatie en niet alleen praten, 
maar vooral resultaat zien.  
Op 22 september 2005 (een jaar geleden) komt 
er een lijvig concept-communicatieplan op ons 
af.  
Het commentaar vanuit Elst was: Wijkbeheer 
wordt ‘te zwaar’ en wij willen eerst een goede 
basis! 
In augustus jl. krijgen wij helderheid: 
Wijkbeheer is ‘stiefkind’ (geworden) bij de 
gemeente.  

Begin oktober trekt wijkbeheer Elst aan de 
noodrem op het gemeentehuis. 
Dringende oproep aan B & W:  laat de vele 
vrijwilligers bij BOR, en hun ambitie, niet 
verloren gaan.    Wijkbeheer kan leuk zijn en is 
nuttig en nodig! Geef voorrang aan het 
wijkbeheer van 2007!! 
 
Wil Schulte  
 

 
 

KWINTELOOIJEN ALS POORT VOOR DE 
UTRECHTSE HEUVELRUG 
 
Op 19 september werd in het gemeentehuis een 
rondetafelbijeenkomst gehouden die was gewijd 
aan de ontwikkelingsvisie van het recreatieschap 
Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme 
Rijngebied voor Kwintelooijen. 
 
Belangrijke onderdelen uit die ontwikkelingsvisie 
zijn de aanleg van een restaurant met 
informatiecentrum en de aanleg van een 
zogenaamd ‘klimbos’. De aanleg van een 
restaurant met informatiecentrum vloeit voort 
uit de afspraken die in het overlegorgaan van het 
Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug zijn 
gemaakt. Daarbij heeft Kwintelooijen een 
‘poortfunctie’ toegewezen gekregen. Dat wil 
zeggen dat Kwintelooijen de functie heeft om 
het park te ontsluiten voor bezoekers van 
buitenaf en dient als concentratiepunt voor 
dagrecreatie. Door de concentratie van 
dagrecreatie rond de poorten zouden andere 
delen van de Heuvelrug ontlast moeten worden. 
Het voorstel voor het klimbos komt voort uit een 
particulier initiatief en is door het 
Recreatieschap opgenomen in de visie, omdat 
het naar mening van het Recreatieschap goed 
past binnen de poortfunctie. 
 
Klimbos 
Het ‘klimbos’ (officieel: boomklimpark) is een 
initiatief van Ernst-Jan Swarte van Fun Forest 
(www.funforest.nl, zie ook www.funforest.de 
over al gerealiseerde klimbossen in Duitsland). 
De bedoeling is om in een deel van het bos dicht 
bij de ingang van Kwintelooijen een klimparcours 
aan te leggen. Zo’n parcours bestaat uit een 
verzameling van platforms die op zo’n vijf tot 
tien meter hoogte aan bomen komen te hangen 
en die onderling worden verbonden door touwen, 
touwladders en dergelijke. De bedoeling is om 
van het ene platform naar het andere platform 
te klauteren via de ladders en touwen. Er zijn 
verschillende parcoursen voor kinderen en 
gevorderden. Het idee is overgewaaid uit 
Duitsland en Frankrijk waar er inmiddels al meer 
dan honderd schijnen te zijn. Gemikt wordt op 

enkele honderden bezoekers per dag. De prijzen 
variëren van € 18 voor volwassenen tot € 5 voor 
junior deelnemers. Voor de begeleiding zijn er ca 
10 mensen nodig, naast de manager en een paar 
vaste begeleiders voornamelijk seizoens-
krachten. 
 

 
Voorbeeld boomklimpark 
 
Restaurant en informatiecentrum 
Het restaurant zou het hele jaar door open 
moeten zijn, tot uiterlijk 21.00 uur. Behalve voor 
individuele bezoekers zou het ook verhuurd 
moeten kunnen worden voor bijeenkomsten en 
partijen. Naast het horecagedeelte zou een 
informatiecentrum moeten komen met 
informatie over natuur, landschap en cultuur en 
met ruimte voor wisselende exposities. In een 
eerder gesprek in januari van dit jaar werd door 
de beheerder aangegeven dat ook gedacht wordt 
aan gebruik voor educatieve doeleinden (bv door 
groepen schoolkinderen). Beoogd uitbater is Roef 
van Laar, organisator van de motorcross en 
tevens uitbater van het restaurant in de Blauwe 
Kamer. Gedacht wordt aan een plek aan het 
crossterrein (zie plankaart) vanwege het weidse 
uitzicht op de steilwand en de gewenste 
combinatie met de opslag van materialen voor de 
motorcross. 
 
Standpunt van de WMR 
Binnen de WMR is uitvoerig gesproken over de 
plannen van het recreatieschap. Wat betreft het 
boomklimpark is de conclusie dat er geen 
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principiële bezwaren bestaan tegen het klimpark 
omdat het past binnen de recreatiedoelstelling 
voor Kwintelooijen en omdat het kan bijdragen 
aan een positieve natuurbeleving. Dat sluit aan 
bij de uitkomsten van een eerder informeel 
overleg in januari van dit jaar, waarin het 
recreatieschap de plannen heeft voorgelegd aan 
vertegenwoordigers van de natuurorganisaties in 
Rhenen en omgeving (naast de WMR ook de KNNV 
en het IVN). Bedoeling was om te peilen of er 
draagvlak zou zijn voor een boomklimpark. De 
reacties van de aanwezige vertegenwoordigers 
kan worden omschreven als weliswaar kritisch, 
maar zeker niet afwijzend. Dat was reden voor 
Recreatieschap en Fun Forest om de plannen 
verder uit te werken. Uiteraard speelt bij onze 
uiteindelijke beoordeling wel een rol hoe groot 
en massaal het klimpark wordt. Bij de 
voorgestelde locatie en omvang lijken de 
effecten op de natuur echter mee te vallen. 
 
Een algemeen probleem is wel dat de druk op 
het gebied groot wordt doordat behalve een 
klimpark ook nog een restaurant met 
informatieruimte is gepland. Niet alleen nemen 
de activiteiten zelf ruimte in, maar ze zullen ook 
meer mensen aantrekken. Dat leidt weer tot een 
toename van het verkeer en een toegenomen 
vraag naar parkeerruimte. Wat ons betreft is een 
directe ontsluiting vanaf de Cuneraweg (ook een 
wens van het recreatieschap) een noodzakelijke 
voorwaarde om de verkeersdruk op de Oude 
Veense Grindweg niet nog verder te doen 
toenemen. Een mogelijkheid om extra 
parkeergelegenheid te creëren zonder het gebied 

verder te belasten is om aan de overzijde van de 
Oude Veense Grindweg (langs de gewenste 
nieuwe ontsluitingsweg) extra parkeer-
gelegenheid te creëren voor drukke dagen. 
 
Wat betreft de aanleg van een restaurant en 
informatiecentrum zijn we nadrukkelijk 
tegenstander van het bouwen midden in het 
terrein (aan de rand van het motorcrossterrein), 
zoals nu voorgesteld. Allereerst vinden we dat 
het gebouw logischerwijs thuishoort bij de 
ingang, waar idealiter alle recreatie-
voorzieningen geconcentreerd zouden moeten 
worden. Bovendien leidt bouw midden in het 
gebied tot visuele verstoring. Het is uiteraard 
fijn voor bezoekers dat ze vanaf het terras het 
hele gebied kunnen overzien. Maar helaas is het 
omgekeerde ook waar. Op de voorgestelde plek 
is het gebouw vanuit het hele gebied goed te 
zien. En als laatste zijn we beducht voor een te 
nadrukkelijke koppeling aan de motorcross. Het 
gebouw moet wat ons betreft gericht zijn op 
natuurminnende recreanten en mag niet gebruikt 
worden om de motorcrossbaan te ‘upgraden’. 
Door de ligging van het gebouw en de keuze van 
de beoogde uitbater is het gevaar voor 
functievervaging zeker niet denkbeeldig. Een 
aandachtspunt zijn de openingstijden: weliswaar 
wordt nu gesproken van openingstijden tot 
maximaal 21.00 uur, maar geldt dat ook voor 
partijen en feesten? En zal er avondlijke 
verlichting nodig zijn? Licht en duister zijn 
natuurwaarden voor een gebied dat binnen de 
EHS ligt. 

 
Plankaart uit de Ontwikkelingsvisie voor Kwintelooijen 
K = klimpark;  S = speelbos (bevindt zich op de grond, spelen met takken, hutten bouwen, etc.);   
W = speelweide en tevens overloop-parkeerterrein bij de entree; N = Natuurgebied  
F = Functiegebouw Fun Forest; R = Informatiecentrum / restaurant 
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Reacties tijdens rondetafelgesprek  
Uit de reacties tijdens het rondetafelgesprek in 
het gemeentehuis bleek vooral bezorgdheid over 
de extra verkeersdruk en parkeeroverlast. 
Grootste angst is dat wel extra voorzieningen 
worden gecreëerd, maar dat er daarna niets 
wordt gedaan om de resulterende verkeers- en 
parkeerproblemen op te lossen. Wat dat betreft 
neemt de provincie een dubbelhartige positie in: 
wel voorstander van de poortfunctie, maar 
tegenstander van een extra aansluiting op de 
Cuneraweg in verband met de verkeersveiligheid 
en de doorstroming op die weg.  
Een ander probleem dat met name door 
omwonenden werd aangekaart is het gebrek aan 
controle na zonsondergang, waardoor het terrein 
misbruikt zou kunnen worden voor allerlei meer 
of minder legale activiteiten. Door Ernst-Jan 
Swarte van Fun Forest werd er op gewezen dat 
de aanwezigheid van een klimbos en een 
restaurant een positieve invloed zou kunnen 
hebben op de controle, en hij deed spontaan het 
aanbod om in ieder geval de slagboom naar het 
terrein ’s avonds af te sluiten (wat nu meestal 
achterwege blijft).  
 
Hoe gaat het verder met de plannen 
Hoe het verder gaat met de plannen is nog 
onduidelijk, maar duidelijk is wel dat er nog de 
nodige stappen gezet moeten worden. Door de 
gemeente is al geconcludeerd dat voor de 
voorgenomen activiteiten een wijziging van het 
bestemmingsplan noodzakelijk is. Daarbij is een 
complicerende factor dat Kwintelooijen in de 
EHS ligt, waarvoor een ‘nee, tenzij’ principe 
geldt. Aangetoond moet worden dat activiteiten 
niet elders kunnen plaatsvinden, en dat er geen 
onevenredige schade aan de natuur optreedt. En 
bovendien komt, zoals door de vertegen-
woordigster van de KNNV tijdens het ronde-
tafelgesprek aangegeven, in het gebied een 
aantal beschermde diersoorten voor, waaronder 

de door de Europese Habitatrichtlijn beschermde 
Rugstreeppad. Het zou overigens wel ironisch 
zijn als de aanwezigheid van de laatste soort een 
obstakel zou blijken te zien voor de realisatie 
van de plannen. De soort is namelijk sterk 
toegenomen als gevolg van de aanleg van 
ondiepe poelen die het recreatieschap –mede op 
advies van WMR en KNNV- speciaal voor deze 
soort heeft aangelegd.  

 
Paddevisjes en kikkervisjes in recent aangelegde 
plassen in Kwintelooijen, zomer 2005. De 
toename van de Rugstreeppad zou een 
belemmering kunnen vormen voor de realisatie 
van de plannen vanwege de beschermde status 
van de soort. 
 
 
Han Runhaar, Willy Hoorn & Dirk Prins 
 

 
 

VIJF VOOR TWAALF VOOR HET KONINGIN 
ELIZABETH PLANTSOEN 
 
Begin 2004 heeft de WMR aan de alarmbel 
getrokken over de staat van het Koningin 
Elizabeth Plantsoen. We hebben een rapport 
geschreven met diverse aanbevelingen ter 
verbetering en dit gepresenteerd aan de 
gemeente. De toenmalige wethouder Bouwhuis 
heeft de aanbevelingen belegd bij diverse 
gemeenteafdelingen. Nu 3 ½ jaar later maken 
we de balans op. Het resultaat is helaas treurig. 
 
Dat ons rapport en de aanbevelingen letterlijk en 
figuurlijk in een la zijn terechtgekomen blijkt 
nadat we recentelijk hierover bij de 
gemeentelijke groendienst informeerden. “Ja, ik 

herinner me dat rapport, het moet ergens in 
mijn la liggen”, was de reactie. De achteruitgang 
is zeker al vanaf 1998 begonnen toen een te 
rigoureuze snoeibeurt veel bomen in het 
Koningin Elizabeth (K.E.) Plantsoen maar ook in 
de rest van Rhenen feitelijk heeft beschadigd en 
visueel heeft verminkt. De afgelopen jaren zijn 
een tiental monumentale bomen door de 
gemeente verwijderd uit het plantsoen en 
tientallen kleinere bomen. Waren er vroeger drie 
rijen bomen, er is er nu nog maar één. 
 
De argumentering is soms heel bijzonder: “Die 
Linde was hol” was een van de argumenten bij 
het omzagen van een grote Linde. Nu is het zo 
dat linden net zoals wilgen en populieren nogal 
eens geen kernhout hebben. In 2003 werden 
twee esdoorns van 20 cm omgehakt “om van het 
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gezeur van een aanwonende af te zijn” was toen 
de reden. De WMR heeft in een schrijven en 
persoonlijk overleg de gemeente er op gewezen 
dat een dergelijke brief van een aanwonende 
toch niet het groenbeleid dusdanig mag 
beïnvloeden. Begin september 2006 herhaalt de 
geschiedenis zich, maar nog een tandje erger: 12 
bomen tot 20 cm dik worden omgezaagd in de 
breedte van het plantsoen na een enkele brief 
(van dezelfde aanwonende). Het netto effect is 
dat de totale middellaag bomen tussen 
struikniveau en hoge bomen is verwijderd, met 
als gevolg dat vogels geen beschutting en 
nestgelegenheid meer hebben. De WMR heeft in 
onze gemeente gemeten dat een variatie van 
struiken, lage en hoge bomen de grootste 
dichtheid aan broedvogels oplevert en de meeste 
diversiteit aan soorten. Dit moet dus wel een 
grote slag zijn voor de vogelstand, maar ook 
egels en andere dieren hebben hier geen 
beschutting meer. Dat hierbij ook nog vlieren 
zijn weggezaagd die nog geen kans hebben gehad 
om bessen voor vogels te produceren betekent 
dat ook vogels in de winter hier weinig 
overlevingsmogelijkheden hebben.  
 
Als we ons dan bedenken dat enkele eenvoudige 
beheermaatregelen veel kunnen voorkomen, dan 
stemt ons dat zeer treurig over de kennis, 
competentie en inzet van de groendienst. 
Maatregelen die genomen hadden kunnen worden 
zijn bijvoorbeeld het extra water geven in de 
extreem droge periodes aan de grote bomen. Die 
periodes komen de laatste jaren steeds vaker 
voor. Wat de situatie heeft verergerd is het 
koppelen van dakwaterafvoer op de riolering en 
het bestraten van veel achtertuinen bovenaan de 
Bantuinweg. Een enkele maal water geven 

overbrugt een droge periode van enkele weken 
voor de grote bomen. Als je nagaat dat 
dergelijke monumentale bomen geschat worden 
op een waarde van tienduizenden euro’s, dan 
gaat het ook nog eens om pure 
kapitaalvernietiging (zie o.a. 
http://www.boomtaxateur.nl). Een andere 
maatregel is het niet snoeien van besdragende 
bomen en struiken voor de winter. Het klinkt als 
een open deur, maar dat is het helaas niet voor 
deze groendienst. Ook onze aanbeveling om 
eerst met de aanwonenden te communiceren is 
niet doorgevoerd. Verkeerde beslissingen waar 
de groendienst later als schrale troost spijt over 
heeft betuigd waren dan wellicht nog te 
voorkomen. Het is verder ook droevig te 
constateren dat er sinds 1998 geen boom 
succesvol is bijgeplant in het plantsoen. 
  
De diverse aanbevelingen stonden al in ons 
rapport dat bij presentatie eerst enthousiast 
werd ontvangen door de gemeenteraad en 
wethouder maar nu toch onder in die la blijkt te 
liggen bij de uitvoerende dienst. De belangrijkste 
aanbeveling is echter het ontwikkelen van een 
visie voor de gehele noordelijke groencirkel 
waar het K.E. Plantsoen deel van uitmaakt, en 
op basis hiervan te komen tot herplant, 
reconstructie en goed beheer. Onze 
jaarvergadering in 2005 in het Hof van Rhenen 
was geheel gewijd aan de boodschap om tot 
komen tot een visie voor de gehele groencirkel 
rond de binnenstad, dus ook het zuidelijke deel. 
Deze visie kan gebruikt worden voor het maken 
van verbeteringsplannen en voor toetsing van 
(ver)bouwplannen. Een na te steven eindsituatie 
lijkt bijvoorbeeld op dit beeld uit 1928: zie foto. 
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Nu zijn er momenteel een aantal gemeentelijke 
plannen rond de binnenstad, zoals Plan 
Binnenstad Oost en recentelijk de workshop 
Bovenstad. Projectdeel 4 van Plan Binnenstad 
Oost betreft de herinrichting van de open ruimte 
tussen het Koningin Elisabethplantsoen en de 
Plantsoenstraat. Er komt nieuwe bestrating met 
bomen en bankjes om het geheel aan te kleden. 
Helaas zullen er ook enige grote bomen 
sneuvelen. Het Schootsveld wordt grotendeels 
autovrij (http://www.kerngezondrhenen.nl). De 
workshop Bovenstad betreft het gebied van de 
Fred. van de Paltshof tot het K.E. Plantsoen. 
Bureau Van Pouderoyen heeft hiervoor een visie 
voor 10 jaar opgesteld waarin inspraakpunten 
van de workshopdeelnemers zijn verwerkt.  
 
Ook al liggen er lokaal kansen (en bedreigingen) 
voor het plantsoen, helaas betreffen de plannen 
maar een deel van de groencirkel. Wij zullen de 
gemeente er op blijven attenderen dat een visie 
vanuit de kracht van de groencirkel nodig is, 
waarin dit waardevolle gebied niet op de laatste 
plaats komt. De waarde is ecologisch, 
cultuurhistorisch en recreatief. Thijsse en 
Heimans wisten het al in 1901: “Zorg bijtijds 
voor een afwisseling, die kalmeert door stille 
rust, meer lucht en meer licht. Geen betere 
dokter dan de natuur, al is het maar een park; 
voor wie nog niet zenuwziek zijn, is dat 
voldoende om langer, veel langer gezond te 
blijven.” 
 
Ons plantsoen heeft een koninklijke naam en 
verdient ook een koninklijke aanpak en niet in de 
laatste plaats majestueuze bomen. 
 
Tom Mensink 
 

DUURZAAMHEIDBELEID IN RHENEN 
 
In vervolg op de evaluatie over het 
duurzaamheidbeleid in Rhenen vond eind 
september op initiatief van de gemeente een 
gesprek plaats met de WMR en het Platform 
Duurzaamheid Rhenen (PDR). Wethouder Van 
Hees zat de bijeenkomst voor. Er werden twee 
speerpunten geselecteerd: (1) energie en klimaat 
en (2) duurzame landbouw. Onder het eerste 
speerpunt valt ook duurzaam bouwen en de 
afkoppeling van hemelwater van de riolering. 
Wethouder Van Hees vond de suggestie om 
zonnepanelen te plaatsen op het gemeentehuis 
zeer interessant. Het aspect milieu en natuur 
komt aan de orde in de herziening van het 
milieubeleidsplan die binnenkort van start gaat. 
Daarnaast werd gesproken over de opzet van de 
nieuwe adviesgroep Milieu en Duurzaamheid. 
Wethouder Van Hees liet weten dat de 
adviesgroep onafhankelijk zal zijn (met een 
ambtelijke ondersteuning). Het ligt in de 

bedoeling dat de adviesgroep gevraagd en 
ongevraagd advies kan uitbrengen aan de Raad 
en/of het College. De adviezen zullen niet 
bindend zijn. Er komt een reglement met daarin 
de taken en bevoegdheden De adviesgroep dient 
zich vooral te richten op beleid en niet gericht te 
zijn op incidenten. Dat neemt niet weg dat 
incidenten de noodzaak voor nieuw beleid 
kunnen losmaken. De adviesgroep zal moeten 
beschikken over de verschillende 
deskundigheden op het terrein van milieu en 
duurzaamheid. Er wordt nog bekeken of het 
advieswerk van de huidige adviesgroep Groen 
ook wordt ondergebracht bij de adviesgroep 
Milieu en Duurzaamheid met het oog op de grote 
overlap tussen deze aspecten. Wethouder Van 
Hees komt met een uitgewerkt voorstel aan het 
einde van het jaar. 
 
Jules Scholten 
 

SLIBSTORT INGENSCHE WAARDEN 
 
In de vorige Nieuwsbrief is geschreven over de 
veranderingen in het initiatief van Ingensche 
Waarden B.V. om verontreinigde baggerspecie en 
uiterwaardengrond te storten in de zandwinput 
op de zuidoever van de Rijn tegenover Elst (zie 
de topografische kaart). Deze veranderingen 
vonden plaats mede onder invloed van discussies 
in een overleggroep die door Gelderland en 
Rijkswaterstaat (RWS) was ingesteld. De WMR 
nam deel aan die overleggroep. 
 
Inmiddels hebben de ontwerpbeschikkingen van 
Gelderland en RWS voor vergunningen op grond 
van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de 
Wet beheer rijkswateren (Wbr) ter visie gelegen 
van 20 april tot 31 mei. Daarop werden 
zienswijzen ingediend. De WMR diende haar 
zienswijze in op 29 mei. De essentie daarvan 
luidt als volgt (zie ook de WMR website onder de 
rubriek Regio Betuwe + Rijn):  
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De WMR constateert dat sedert het 
bekendmaken van het milieueffectrapport 
(MER) en de discussies in de overleggroep er 
duidelijke verbeteringen zijn opgetreden in 
het voornemen met als resultaat veel minder 
negatieve gevolgen voor het milieu en de 
natuur in de directe omgeving van het depot. 
De WMR vindt bevestiging daarvan in de 
vergunningenaanvragen en de 
ontwerpbeschikkingen die erop neerkomen 
dat:  
� de initiatiefnemer afziet van aanvullende 

ontzanding en ook van zandscheiding ter 
plaatse in het te storten slib; 

� het depot wordt voorzien van een 
isolerende laag betrekkelijk schone klei 
(klassen 0-2) aan de onderzijde en op de 
taluds. Wanneer het depot is opgevuld 
tot ca. 6 meter onder de rand wordt de 
gestorte verontreinigde baggerspecie en 
uiterwaardengrond afgedekt met een 
leeflaag van klei eveneens van de klassen 
0-2; 

� er een strikt acceptatieregime komt voor 
de aangeboden bagger en 
uiterwaardengrond dat voldoet aan de 
voorwaarden van het Beleidsstandpunt 
Verwijdering Baggerspecie;  

� er aanvullende berekeningen zijn 
gemaakt voor de verspreiding van 
verontreinigingen uit het geïsoleerde 
depot, waaruit blijkt dat hooguit 1% van 
de verspreiding die kan worden 
toegestaan over een periode van 10.000 
jaar, zal kunnen plaatsvinden; 

� alle aanvoer van bagger en 
uiterwaardengrond zal gebeuren per 
schip zonder transporten over de weg en 
dat gedurende de winterperiode het 
aantal scheepsbewegingen per dag 
beperkt zal zijn (4 tegen 28 in de 
zomerperiode); 

� alleen gewerkt mag worden bij daglicht 
tussen 07.00 en 19.00 uur en dat de 
geluid- en geurhinder vanwege de 
inrichting en het gebruik  van het depot 
binnen de normen blijven; 

� het wateroppervlak ongeveer gelijk blijft 
aan het huidige oppervlak (43 ha) met 
een waterdiepte van niet meer dan 6 
meter;  

� er een monitoringsplan komt voor de 
verspreiding van verontreinigingen uit 
het depot, de overige milieubelasting 
(geluid, geur) en een eindplan voor de 
natuurontwikkeling na de natuurfase met 
het oog op de vereiste ecologische 
meerwaarde.  

Hiermee is de WMR van mening dat de 
meeste punten van zorg voldoende zijn 
afgedekt. 

 

De WMR bleef echter bezwaar maken tegen het 
verlenen van de vergunningen voor onbepaalde 
tijd vermeld in de ontwerpbeschikking Wm 
(Besluit onder III). Hoe langer het depot wordt 
geëxploiteerd, hoe langer de periode zal zijn dat 
er hinder optreedt voor de omgeving en dus ook 
voor de gemeenschap in Elst UT aan de overzijde 
van de rivier. Ook is het zo, dat hoe verder de 
stortperiode zich uitstrekt in de tijd, des te 
langer het zal duren voordat de plas kan worden 
afgewerkt en ingericht als een ondiepe waterplas 
met ‘ecologische meerwaarde’. 
 
Gelderland en RWS maakten de beschikkingen 
bekend op 28 september 2006. Zij zijn van plan 
de vergunningen te verlenen onder voorwaarden. 
In de beschikkingen wordt ook ingegaan op alle 
zienswijzen. Wat betreft het bezwaar van de 
WMR (en van anderen) maakt de beschikking 
duidelijk dat de Wm niet toestaat dat een 
termijn wordt gesteld aan de vergunning voor 
een baggerdepot als de aanvrager die beperking 
zelf niet voorstelt. (De aanvraag is gemaakt voor 
een vergunning voor onbepaalde tijd). 
Gelderland is zich echter bewust van de zorg en 
heeft in een voorschrift bepaald dat het 
eindinrichtingsplan op zijn laatst moet worden 
ingediend in het 15e jaar van de stort. RWS heeft 
ook een voorschrift opgenomen in de Wvo 
vergunning waarmee een belangrijke beperking 
wordt opgelegd aan een mogelijk te lange duur 
van de stort: Indien de stortactiviteit tussentijds 
wordt gestaakt en binnen een redelijke tijd niet 
zal worden hervat, kan de waterkwaliteits-
beheerder bij de initiatiefnemer eisen om het 
depot voortijdig te voorzien van een 
(gedeeltelijke) afdeklaag. 
 
De WMR is niet van plan om in beroep te gaan 
tegen de beschikkingen. 
 
In een volgende stap in de besluitvorming moet 
de gemeente Buren beslissen over de herziening 
van het bestemmingsplan Uiterwaarden om de 
stort ook planologisch mogelijk te maken. Buren 
heeft tot voor kort steeds het standpunt gehad 
daaraan niet te willen meewerken. Als Buren die 
weigering doorzet, dan is Ingensche Waarden 
B.V. van plan om een aanzienlijke planschade te 
eisen van de gemeente, zo bleek op een thema-
avond over de slibstort op 3 oktober in het 
gemeentehuis van Buren. Het lijkt dat de 
initiatiefnemer daarvoor voldoende juridische 
argumenten heeft. 
 
Jules Scholten 
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DIGITALE WMR NIEUWSBRIEF 
 
Vanaf het begin van de WMR is er altijd een 
papieren Nieuwsbrief geweest waarmee u als 
donateur op de hoogte werd gesteld van wat de 
Werkgroep allemaal voor natuur en milieu rond 
Rhenen uitvoerde. In het begin werd de 
Nieuwsbrief met knippen en plakken in elkaar 
gezet. Sinds de intrede van de computer gaat dat 
allemaal wat makkelijker: artikelen zijn 
makkelijk te verschuiven en foto’s kunnen naar 
hartelust groter of juist kleiner gemaakt worden. 
In deze tijd van moderne technologie blijft ook 
de WMR niet achter: zoals eerder dit jaar 
aangekondigd zijn we zelfs op de digitale 
snelweg aanwezig. De WMR heeft een eigen 
internetsite. Hierop worden artikelen, plannen, 
foto’s en ook de Nieuwsbrief gepubliceerd. 

Vooral met betrekking tot dat laatste vraag ik uw 
aandacht: mocht u in het bezit zijn van een e-
mailadres en u zou de WMR Nieuwsbrief in plaats 
van op papier electronisch willen ontvangen geef 
dit dan aan ons door. Ook als u er voor kiest om 
de Nieuwsbrief voortaan te downloaden. Als veel 
donateurs overstappen op deze electronische 
Nieuwsbrief dan scheelt dat weer papier en 
drukinkt en daarmee worden natuur en milieu 
gespaard! 
Indien u kiest voor een digitale Nieuwsbrief geef 
dit dan door aan ondergetekende via: 
• e-mail: anita.berends@orange.nl 
• telefoon: 0318-472874 
 
Anita Berends 
 
 

 

 

OPGRAVING IN ELST 
 
Als ergens gebouwd gaat worden dan moet 
tegenwoordig altijd een archeologisch onderzoek 
plaatsvinden. Dit om te voorkomen dat 
waardevolle informatie over vroeger tijden 
verloren gaat. Momenteel vindt een dergelijk 
onderzoek plaats op een bouwlocatie in Elst. 
 

Op het bouwterrein aan Het Bosje zijn donderdag 
19 oktober j.l. resten gevonden uit de 6e tot 7e 
eeuw. Het betreft een grafheuvel (foto 1) en een 
plattegrond van een woning (foto 2). Uiteraard 
gaat het onderzoek nog verder. Mogelijk kunnen 
we in de volgende Nieuwsbrief meer hierover 
melden. 
 
Anita Berends & Wil Schulte 
 

 

  
Foto 1: Grafheuvel 
 

 
Foto 2: Plattegrond woning 
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DOELSTELLING VAN DE STICHTING WERKGROEP MILIEUBEHEER RHENEN 
 
 

Waarvoor staat de WMR en hoe wil zij dat doen? 
 
De WMR is een Stichting die tot doelstelling heeft het stimuleren van gunstige ontwikkelingen en het 
tegengaan van ongunstige ontwikkelingen op het gebied van milieu, natuur en landschap in de gemeente 
Rhenen en omgeving. De  WMR streeft ernaar dit te bereiken door milieu- en natuurvriendelijke acties en 
door aandacht te geven aan milieu- en natuureducatie, voorlich-ting, natuurinventarisatie en onderzoek, 
alsook door een actieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van plannen die van belang zijn voor de 
kwaliteit van milieu, natuur en landschap in de gemeente. 
  
De WMR beschikt over veel praktische kennis en ruime ervaring op het gebied van milieu, natuur en 
ruimtelijke ordening die haar in staat stellen deze taken goed te vervullen. Daardoor is het aantrekkelijk 
voor de gemeente (en andere overheden) en voor organisaties in Rhenen en omgeving om de WMR te 
betrekken als een serieuze en goed geïnformeerde gesprekspartner bij allerhande onderwerpen, 
activiteiten en ontwikkelingen met een (belangrijke) milieu- en/of  natuurcomponent. 
 
Als belangenorganisatie met statuten (d.d. 23-02-1973, gewijzigd 01-01-2002) voldoet de WMR aan de 
eisen van de Algemene Wet Bestuursrecht en als zodanig kan zij ook een vertegenwoordigende rol 
vervullen. 
 
De beschrijving van de doelstelling waar het gaat om betrokkenheid bij ruimtelijke plannen en andere 
voornemens die van invloed zijn op milieu en natuur, maakt voorspelbaar bij welke typen van 
ontwikkelingen in de gemeente en omgeving verwacht mag worden dat de WMR in actie komt. Daarbij 
heeft zij drie verschillende mogelijkheden van benadering:  pro-actief, vroegtijdig coöperatief en 
reactief. Per situatie kiest zij welke aanpak het meest geschikt is. 
 
• In de pro-actieve aanpak signaleert de WMR zelf een kritiek punt of een kans en ontwikkelt zelf een 

actie om op dat punt tot een positief resultaat te komen, onder meer door het verzamelen en 
doorgeven van relevante milieu- en natuurinformatie aan de gemeente en andere betrokken instanties 
ten behoeve van milieuvriendelijke ontwikkelingen. 

 
• In de vroegtijdig coöperatieve aanpak geeft de WMR aan vroegtijdig ingeschakeld te willen worden in 

plannen met de bedoeling om in de voorbereiding daarvan mee te denken en samen te werken met de 
gemeente en met andere partijen om daarmee de milieu- en natuurbelangen zo vroeg en goed 
mogelijk te borgen. Dit kan worden toegepast bij specifieke ontwikkelingen of structureel bij vormen 
van overleg met de gemeente. 

 
• Tenslotte is er de reactieve aanpak waarbij de WMR haar zienswijze kenbaar maakt tijdens 

ontwikkelingen of als belangenorganisatie op procedurele en juridische grond bezwaar of beroep 
aantekent. In dit laatste geval komt de WMR in actie om zodoende ontwikkelingen tegen te houden, 
die in een gevorderd stadium van besluitvorming zijn en waarvan de WMR vindt dat die negatief zijn 
voor milieu, natuur en landschap. 

 
In het geval dat de WMR kiest voor een pro-actieve of coöperatieve benadering, behoudt zij zich het recht 
voor om in een later stadium, indien nodig alsnog een reactieve aanpak te volgen met bezwaar en beroep. 

 

 

Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen 
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