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Internet en elektronische Nieuwsbrief 
 

De WMR heeft een mooie internetsite: www.stichtingwmr.nl 
Hierop worden actuele artikelen, plannen, foto’s en ook de Nieuwsbrief gepubliceerd. Indien u in het 
bezit bent van een e-mailadres dan kunt u de Nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Dat scheelt papier, 

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

anita.berends@online.nl 

 
 
WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN 

HALFJAAR? 
 
Er ligt weer een verse Nieuwsbrief voor u. Hierin 
kunt u lezen over onze activiteiten in het 
afgelopen halfjaar zoals wij die hebben uit-
gevoerd op uiteenlopende terreinen en onder-
werpen. Een kort overzicht. 
 
Viering van ‘Rhenen 750’ 
Het afgelopen halfjaar stond voor een belangrijk 
deel van onze activiteiten in het teken van de 
viering van het 750 jaar bestaan van de stad 
Rhenen. Het bijzondere van deze activiteiten 
was dat ze vrijwel alle werden uitgevoerd in 
nauwe samenwerking met IVN Veenendaal-
Rhenen en met de afdeling Wageningen van 
KNNV. Daarbij hielp goed dat Anja Langefeld ook 
actief is in IVN en dat Dirk Prins veel werk doet 
voor KNNV. Daardoor hebben we de contacten 
met beide zusterverenigingen flink kunnen 
aanhalen. 

 
De serie activiteiten begon met een lezing op de 
jaarvergadering op 28 mei door Bert de Ruiter, 
voorzitter van IVN Veenendaal-Rhenen over ‘Het 
ontstaan en de ontwikkeling van het landschap 
rondom Rhenen’. De gemeente was zo vriende-
lijk om ons daarvoor het gebruik van de hal van 
het gemeentehuis toe te staan. Daarna volgde in 
mei, juli en september een drietal excursies over 
de Laarschenberg, in de Blauwe Kamer en over 
de Heuvelrug van Rhenen naar Veenendaal. Eind 
augustus was er tijdens de jeugdspeelweek een 
workshop over waterbeestjes en vogels en was er 
een zoektocht door de Palmerswaard waaraan 
enthousiast door veel kinderen werd deel ge-
nomen. Er was voor de jeugd ook een spannende 
avond met verhalen vertellen bij de Leemkuil in 
de stadsbossen. De serie activiteiten werd afge-
sloten op 20 september met de aanbieding van 
het boek ‘Natuurlijk Rhenen, ontdek de mooiste 
plekjes van Rhenen’ aan burgemeester Joost van 
Oostrum door Han Runhaar en Dirk Prins. Alle 
donateurs hebben inmiddels een exemplaar ge-

kregen en daarnaast was het boek ook te koop 
voor slechts € 5,00. Het boek is heel mooi ge-
illustreerd met veel schitterende foto’s. Het is 
een ‘must’ voor een ieder die oog heeft voor de 
natuur rondom Rhenen. 

 
Overleg met wethouders 
In mei vond het halfjaarlijkse voortgangsgesprek 
plaats met de wethouders voor milieu en natuur. 
Daar maakten wij kennis met de nieuwe wet-
houder voor natuurzaken: Anne van der Boon. 
Tijdens het gesprek vroegen we speciale aan-
dacht voor de veiligheidsmaatregelen die nodig 
zijn om de vrijwilligers, die elk vroeg voorjaar 
actief zijn bij het padden overzetten, te beveili-
gen tegen ongelukken. Dit heeft resultaat gehad. 
Provincie en gemeente gaan ervoor zorgen dat er 
volgend voorjaar waarschuwingsborden komen 
voor het autoverkeer. 
In april was er ook een gesprek met wethouder 
Guichelaar samen met energie-deskundige Jacob 
van Berkel over de mogelijkheid van plaatsing 
van zonne-collectoren op het dak van het 
zwembad ‘t Gastland voor de bijverwarming van 
bad- en douchewater (zie ook de 1e Nieuwsbrief 
dit jaar). ‘t Gastland voelt wel voor een derge-
lijke investering maar wil eerst duidelijkheid van 
de gemeente over verlenging van de huidige 
exploitatie-overeenkomst die volgend jaar af-
loopt. De bal ligt nu dus in het veld van de 
gemeente. 
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Informatiemarkt energiebesparing 
Als vervolg op de vertoning van de film ‘An 
Inconvenient Truth’ in 2007 en onze contacten 
met ’t Gastland over energiebesparing, ontwik-
kelden wij, samen met Jacob van Berkel en Inez 
Kerkhof van de gemeente, het plan om een 
informatiemarkt te houden voor burgers en 
bedrijven. Doel van deze markt: informatie 
geven over energiebesparing en toepassing van 
duurzame energie. De markt vond plaats op 25 
oktober in het gemeentehuis. Het was een succes 
ondanks het niet zo grote aantal belangstel-
lenden. Zie ook elders in deze Nieuwsbrief. 
 
Bijdragen aan en reacties op plannen 
Er waren weer heel wat plannen die onze aan-
dacht vroegen. Hier volgt een greep daaruit. 
Er is veel werk besteed aan een goed onder-
bouwde reactie op de Stedenbouwkundige Struc-
tuurvisie. Verder droegen we bij aan de advies-
groep Vogelenzang en de werkgroep Achterberg, 
aan een evaluatie van het Natuurbeleidsplan, 
aan de opzet van het Milieubeleidsplan 2008-

2011 alsook het Gemeentelijk Rioleringsplan. We 
zijn in doorgaand contact met de provincie en 
gemeente over het provinciale plan om de N225 
te verbreden op de Grebbeberg. We verzorgden 
reacties op de partiële herziening bestemmings-
plan Stokweg en het ontwerp bestemmingsplan 
voor de op- en overslag van zand en grind in de 
Middelwaard-west in de gemeente Buren. 
 
De kerngroep 
André Karper heeft besloten om de kerngroep te 
verlaten. Dat speet ons want wij waardeerden 
André zeer voor zijn inzet voor onze activiteiten. 
Hij is echter bereid om het contact te blijven 
onderhouden met de gemeente over het bomen-
beleid en is als donateur inzetbaar voor 
specifieke acties. 
 
Wij wensen u veel leesplezier met deze 
Nieuwsbrief! 
 
Jules Scholten en Han Runhaar 
 

 
 

AFSCHEID VAN KARINA HENDRIKS 
 
In de vorige nieuwsbrief werd in het overzicht 
van de activiteiten melding gemaakt van het 
vertrek van één van de kerngroepleden. Het 
betrof Karina Hendriks die o.a. vanwege een 
verhuizing naar Hilversum haar activiteiten voor 
de WMR moest stopzetten. Wij willen haar nog 
één maal in het zonnetje zetten. 
 
In 2001 wordt Karina lid van de WMR-kerngroep. 
Al snel werd duidelijk dat Karina vooral bij de 
‘groene’ kant van ons werk betrokken wilde 
worden. Daarbij bleek ze ‘breed inzetbaar’ 
getuige de activiteiten waar zij een belangrijke 
rol in heeft gespeeld: de organisatie van een 
informatiemarkt over de Palmerswaard, de 
reconstructie van het Binnenveld (Achterberg) en 
het van fiks commentaar voorzien van het 
Streekplan 2005-2015. 
 
Karina’s interesse en inzet betrof steeds meer 
zaken op het gebied van landbouw en inrichting 
van het buitengebied. Dit kwam o.a. tot 
uitdrukking in de lezing die zij in 2007 gaf tijdens 
de jaarvergadering van de WMR. De lezing had 
als titel: ‘Het leesbare landschap’. De jaarver-
gadering vond plaats in het dorpshuis in Achter-
berg die goed gevuld was met belangstellenden. 
Met mooie, herkenbare beelden boeide zij op 
een zeer prettige en doordachte manier de 
toehoorders met haar visie op het landschap van 
dichtbij en verder weg. 
 
In 2003 nam Karina de eindredactie van onze 
nieuwsbrief over van Paula Goudzwaard. Ze 

zorgde voor een vaste regelmaat van minstens 
één voorjaars- en één najaarsnieuwsbrief. Onze 
nieuwsbrief kreeg een opwaardering en een 
nieuwe uitstraling: het visitekaartje van de WMR, 
ons (gewaardeerde) gezicht naar buiten. 
 
Karina heeft Rhenen verlaten om haar ‘prive 
landschap’ in te richten. Maar... internet kent 
geen gemeentegrenzen, dus is zij goed te volgen 
via: www.studiovoorleesbaarlandschap.nl 
 

 

 
 
De WMR heeft Karina bedankt voor haar inzet 
tijdens een gezellig afscheidsborreltje in de 
Blauwe Kamer. Wij wensen haar veel succes als 
landschapsarchitect met haar specialisme in het 
juiste beheer van het landschap waarin men op 
een verantwoorde manier woont, werkt en 
recreëert. 
 
Wil Schulte 
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RHENEN 750: DE WMR DEED MEE! 
 
De gemeente had besloten dat 2008 als een 
jubileumjaar gevierd moest worden want het is 
nu tenminste 750 jaar geleden dat Rhenen 
stadsrechten verkreeg van de bisschop van 
Utrecht (Hendrik van Vianden). 
 
Ook de WMR wilde hier graag aan bijdragen;  
aandacht voor de vele natuur rond ons 'schatje 
van een stadje' kon niet worden gemist!! Aldus 
geschiedde. De WMR kon dit uiteraard niet alleen 
af en we prijzen ons gelukkig dat door samen-
werking met twee zusterverenigingen uit Vee-
nendaal en Wageningen, respectievelijk IVN en 
KNNV, een aantal opvallende manifestaties kon-
den worden gerealiseerd. Uit de volgende 
chronologische opsomming van in totaal 7 bijeen-
komsten moge dit wel blijken. 
 
1. Op 24 mei een excursie over de Laarsenberg 

als eerste van een drietal wandelingen door 
de verschillende kenmerkende Rhenense 
landschappen. We startten bij restaurant 
Cunera (voormalig 't Viaduct) en liepen onder 
andere langs de roggeakkers met enkele 
interessante onkruiden en de graften en door 
de bossen weer terug. Met 2 gidsen van IVN 
(Bert de Ruiter) en WMR (Dirk Prins) en 9 
belangstellenden bij prachtig zonnig weer 
viel de opkomst wat tegen maar de deel-
nemers vonden het prachtig. 
 

2. Op 28 mei met een lezing over het Binnen-
veld door Bert de Ruiter, voorzitter van het 
IVN afdeling Veenendaal/Rhenen. De hal van 
het gemeentehuis was ons ter beschikking 
gesteld en met 40 mensen was die redelijk 
gevuld. De lezing ging over landschap, natuur 
en verleden en was informatief en boeiend. 

 

 
 

3. Op 19 juli een excursie in de Blauwe Kamer, 
met start op de parkeerplaats van het 
restaurant. Nu hadden we wel bijna 50 
deelnemers dus moesten we in 2 groepen 
splitsen hetgeen goed ging want er waren 
voldoende gidsen: Maja Stavleu en Aly van 
Eijk van IVN en ondergetekende. De aan-
kondiging vooraf kwam deze keer in vele 

kranten, ook van Wageningen, Veenendaal 
en Ede/Bennekom en dat maakte kennelijk 
veel verschil! Allerlei soorten ruigtekruiden 
staan in juli langs de rivier in volle bloei 
vooral in de kleuren geel, wit en paars dus 
viel er veel te genieten en te vertellen. 
Pluim voor Willy Hoorn die opnieuw de PR 
verzorgde! 

 

 
 
4. Op 27 augustus een workshop waterbeestjes 

plus enkele excursies naar de Palmerswaard 
voor de kinderen van de Rhenense basis-
scholen. Dit gebeurde op de Veerwei nabij 
de vele bouwsels (plus spelletjes en muziek) 
van de speelweek die daar jaarlijks wordt 
gehouden als afsluiting van de grote 
vakantie. De gemeente zorgde voor een 
kraam en Trineke van Hardeveld en Dorthy 
Reijn (IVN Veenendaal-Rhenen) kwamen met 
vele bakjes en schalen water plus water-
kevertjes, bootsmannetjes, bloed-zuigers, 
enz. Bovendien was Joke Veltkamp (KNNV 
Wageningen) aanwezig, met bijzondere soor-
ten zoals een staafwants, grote libellelarven 
en eenoogkreeftjes. Voorts was Koen van 
Setten (KNNV) behulpzaam en van WMR zijde 
Willy Hoorn, Anja Langefeld en wederom 
ondergetekende. Vele tientallen kinderen 
waren bijna niet weg te slaan bij de 
beestjes. Zij liepen mee met de excursies 
waarbij ze zelf allerlei insecten, schelpjes, 
kikkers, enz. wisten op te sporen. 

 
5. Op 29 augustus was er in de Stadsbossen 

nabij de Leemkuil een sprookjesvertelling 
over de 'Kikkerkoning'. Dit werd enorm leuk 
gedaan door Dorthy Reijn van het IVN. Er was 
geen grote opkomst maar de kinderen die er 
kwamen zaten met hun moeder en/of vader 
ademloos in een halve kring op de bosgrond 
te luisteren in de sfeervolle vallende duister-
nis. Fakkels en gitaarmuziek maakten het 
sprookje compleet. 

 
6. Op 20 september hadden we onze derde 

wandelexcursie die deze keer qua organisatie 
en route sterk overeenkwam met een wande-
ling die het IVN al enkele jaren doet, 
namelijk starten aan de ene kant van de 
Heuvelrug en eindigen aan de andere zijde. 
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Onderweg passeer je tal van historisch inte-
ressante punten zoals het voormalige Fran-
kische grafveld bij de Berkenweg, het brede 
sneeuwsmeltwaterdal nabij De Tangh, de 
grafheuvels in de bossen, Celtic fields nabij 
Autoweg, verder langs Plantage Willem III, 
Kwintelooijen en een variatie aan bos kom je 
dan aan de andere kant van de heuvel. De 
start was bij de Westpoort en het eindpunt 
bij restaurant La Montagne. Ook dit was 
absoluut een succes, met enkele tientallen 
deelnemers dankzij voldoende reclame voor-
af. Er werd in 2 groepen gesplitst en er wa-
ren opnieuw voldoende gidsen: Han Runhaar, 
Bert Berg, Paula Goudzwaard en onder-
getekende. 

 

 
 
7. Eveneens op 20 september was er, als klap 

op de vuurpijl, de aanbieding van het eerste 
exemplaar van ons boek ‘Natuurlijk Rhenen’ 
aan burgemeester Joost van Oostrum. Dit 
gebeurde in het sociaal-cultureel centrum de 
Westpoort direct voorafgaande aan de wan-

deling over de Heuvelrug. Het boek is onder 
redactie van Han Runhaar en Anja Langefeld 
tot stand gekomen met sponsoring door de 
gemeente Rhenen, Stichting Het Utrechts 
Landschap, Jan Scheffer Vastgoed B.V. en 
Arbon Agenturen B.V. Het omvat 72 
bladzijden met ongeveer even veel ruimte 
voor foto's als voor teksten van vele des-
kundigen uit de WMR, IVN en KNNV. Het boek 
is goed ontvangen. Dit blijkt uit het feit dat 
500 exemplaren, te koop voor de kostprijs 
van € 5,00 en gratis voor onze donateurs, al 
snel zijn uitverkocht en dat we vele lovende 
woorden hebben ontvangen. 

 
Uit dit alles enkele conclusies: 
� We zijn dit jaar duidelijk meer in de 
publiciteit getreden met ‘positieve’ acties als 
natuurwandelingen en de uitgifte van een 
prachtig boek over de natuur van Rhenen. Dit 
voelt beslist prettig naast al onze minder opval-
lende en vaak moeizamere activiteiten van ver-
gaderingen, deelname aan allerlei inspraak-
rondes, het schrijven van bezwaarschriften en 
andere teksten. 
� Enkele onderdelen zoals de natuurworkshop 
voor de schooljeugd, de sprookjesvertelling en 
misschien ook een natuurwandeling zijn voor 
herhaling vatbaar. Dat betekent tegelijk een 
continuering van de samenwerking met IVN en 
KNNV. Het IVN wil zijn activiteiten in Rhenen  
verstevigen met onder andere educatie op de 
basisscholen. Voor de WMR een prettig vooruit-
zicht om aan mee te werken. 
 
Dirk Prins 

 
 

ONTWIKKELINGEN MIDDELWAARD-WEST 
 
Een nieuwe aflevering in het feuilleton over 
ontwikkelingen op het bedrijventerrein Middel-
waard-west, gelegen op de zuidoever van de Rijn 
tegenover Rhenen. Het gaat om drie activi-
teiten: twee daarvan zijn in bedrijf, voor de 
derde zijn plannen in ontwikkeling. 
 
Van Cooten Diervoeders B.V. 
Volgens de provincie Gelderland is er nog steeds 
niet veel vooruitgang gemaakt met de nieuwe 
milieuvergunning. Er is nu wel besloten dat het 
mengveevoederbedrijf een aanvraag zal doen 
voor een revisievergunning voor de bestaande 
toestand waarin alle huidige hinderaspecten met 
voorschriften zullen worden geregeld. 
De provincie heeft het bedrijf gevraagd een 
concept aanvraag voor de milieuvergunning te 
maken en die te bespreken met de provincie. 
Daarna kan de definitieve aanvraag worden 
ingediend en de ontwerpbeschikking bekend 

gemaakt worden. Waarschijnlijk wordt dit in het 
voorjaar van 2009 gepubliceerd. 
 
Houtversnipperingsbedrijf Middelwaard B.V. 
In de vorige Nieuwsbrief schreven we dat het 
bedrijf gelegaliseerd zal worden. Er is een her-
ziening van het bestemmingsplan nodig alsook 
verschillende milieuvergunningen. De voortgang 
daarvan verloopt traag. 
De opzet is minder ambitieus dan het bedrijf zou 
willen. Herbouw moet binnen het volume van de 
bouwval van de voormalige steenfabriek ge-
beuren. Het bedrijf wil door middel van een 
loswal aan de plas gebruik maken van aan- en 
afvoer over de rivier. De huidige aanvoer van 
boomstammen en stronken en afvoer van snip-
pers en zaagsel gaat geheel per vrachtauto over 
de Marsdijk. 
Voor het bestemmingsplan en de milieuvergun-
ningen moeten onderzoeken worden gedaan ten 
aanzien van flora en fauna, geluid, lucht-
kwaliteit, bodemverontreiniging en archeologie. 
Wij wachten nog op rapportage daarover. 



 6 

Op- en overslag van zand en grind door Dekker 
van de Kamp 
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Middelwaard-
west K3 2008 (parapluplan ten behoeve van een 
op- en overslagterrein)’ heeft ter visie gelegen 
van 18 juni tot en met 31 juli. Op 22 juli dienden 
wij een zienswijze in bij de Gemeenteraad van 
Buren. Daarin staat dat de WMR het initiatief van 
Dekker van de Kamp (voorheen K3 Industriezand) 
voor de oprichting van een inrichting in de 
Middelwaard-west voor de op- en overslag van 
zand, grind en klei ongewenst vindt. Het plan 
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. In 
de Middelwaard-west zijn al twee bedrijven met 
industriële activiteiten die natuurontwikkeling 
belemmeren en milieuhinder veroorzaken waar-
onder stank en geluid. Hier zou dan nog een 
nieuw bedrijf aan worden toegevoegd. Met 
andere woorden, in plaats van het veiligstellen 
en vergroten van de aanwezige en potentiële 
natuurwaarden zou nog meer bedrijvigheid en 
hinder worden toegestaan. 
Onze zienswijze maakt verder bezwaar tegen de 
conclusie van het ecologisch onderzoek dat 
gebruikt wordt als onderbouwing van het 
bestemmingsplan. Dat onderzoek stelt dat geen 
biotopen van watervogels, waarvoor de speciale 
beschermingszone Neder-Rijn is afgebakend, 
worden aangetast door de ingreep. Het onder-
zoek is gebaseerd op bureaustudie en één dag 
veldwerk in de zomer van 2005. Twee van de 
drie kwalificerende soorten vogels (Kolgans en 
Kleine zwaan), waarvoor het gebied is aan-
gewezen als speciale beschermingszone, benut-

ten de zone als overwinteringsgebied. Geen 
wonder dus dat de Kolgans en de Kleine zwaan 
daar in de zomer niet zijn aangetroffen! 
 

 
Kolgans, een wintergast (www.fotonatura.com) 
 
Overigens is Dekker van de Kamp nog steeds in 
overleg met RWS over het plan voor de aanleg 
van een nevengeul met natuurontwikkeling in de 
gehele Middelwaard. Het plan is bedoeld als 
alternatieve maatregel in het kader van de 
Planologische Kernbeslissing (PKB): ‘Ruimte voor 
de rivier’. De WMR vindt dit een veel beter plan 
dan de maatregel die nu is opgenomen in de PKB 
voor de Middelwaard. Die maatregel heeft 
uitsluitend betrekking op de Middelwaard-oost, 
dus de uiterwaard ten oosten van de Rijnbrug. 
Terwijl wij dus tegen het plan voor de op- en 
overslag zijn, staan we sympathiek tegenover het 
voorstel voor de nevengeul met natuuront-
wikkeling. Dekker van de Kamp houdt ons van de 
ontwikkelingen goed op de hoogte en dat wordt 
gewaardeerd. 
 
Jules Scholten 

 
 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 

BEDRIJVENTERREIN REMMERDEN 
 
Na ruim 10 jaar en na herhaalde aandrang van 
de WMR, n.a.v. de verlening van vrijstellingen 
voor bouwvergunningen binnen de ‘voorge-
nomen’ uitbreiding, is in vakantietijd het 
langverwachte Ontwerpbestemmingsplan Bedrij-
venterrein Remmerden ter inzage gelegd. Met 
deze inzage is eindelijk de formele inspraak-
procedure op basis van de Wet Ruimtelijke 
Ordening gestart. 
 
Mosterd na de maaltijd, omdat de gemeente al 
gestart is met het volbouwen van de omstreden 
uitbreiding ten noorden van Remmerden. Op 
500m van de bosrand is al een magazijn in de 
vorm van een enorme blokkendoos gebouwd, 
waardoor het resterende uitzicht over de Engh 
verloren is. 
 

 
 
Ondanks of misschien dankzij de lange voor-
bereidingstijd vertoont dit ontwerp nog steeds 
vele onzekerheden en onnauwkeurigheden. Zoals 
de paragrafen over Flora en Fauna, het gebruik 
van het omstreden en gedateerde verkeers-
rapport van Arcadis uit 2003 en het lucht-
kwaliteitsonderzoek. 
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Het beleid van de provincie is inconsistent. Een 
vermenging van politiek en bestaand beleid. Op 
basis van oeroude bestuurlijke toezeggingen (van 
15 jaar geleden) en onder zware politieke druk is 
in 2005 de rode contour verlegd, nadat in 2004 
een ‘Verklaring van geen bezwaar’ afgegeven 
was voor de uitbreiding. 
De omgeving van Remmerden beschrijft de 
provincie als waardevol en kwetsbaar gebied. De 
provincie dacht een compromis te vinden door in 
de ‘Verklaring van geen bezwaar’ voorwaarden 
te stellen aan de vestiging: alleen uitplaatsing 
van milieuhinderlijke bedrijven uit Rhenen. Na 
de verkregen ‘Verklaring van geen bezwaar’ 
verruimde het toenmalig college het gemeente-
lijke uitgiftebeleid en de provincie hield zich stil. 
 
Hetzelfde inconsistente beleid is te zien in het 
provinciale streven naar afschaling van de 
provinciale weg N225 naar de status Erf-
toegangsweg (60 km) + het besluit dat er geen 
uitbreidingen van bedrijventerreinen mogen 
plaatsvinden als die ontsloten worden via erf-
toegangswegen. 
 
De gemeenteraad, die het bestemmingsplan 
straks moet vaststellen, staat voor een levens-

groot dilemma: Wel of niet kiezen voor 
uitbreiding van Remmerden. 
Maar een keuze vóór uitbreiding betekent 
automatisch kiezen voor de gevolgen van die 
uitbreiding, namelijk: 
� Bewust kiezen voor een drukkere N225 met 
meer en zwaarder vrachtverkeer en toename van 
verkeersonveiligheid. 
� Bewust frustreren van de beoogde 
afschaling van de N225 naar de veiliger 
Erftoegangsweg. 
� Bewust kiezen voor aantasting van het 
landschap en EHS ten noorden van Remmerden 
� Bewust kiezen voor verminderde lucht-
kwaliteit op de N225 en de woonkern Elst met 
risico’s voor de volksgezondheid. 
 

 
 
De WMR zienswijze met 7 bijlagen is in haar 
geheel te lezen op www.stichtingwmr.nl onder 
de link Elst-Remmerden, onder de link 
‘Uitbreiding Remmerden’. 
 
Willy Hoorn-de Vries 

 

VERBREDING VAN DE N225 VANAF DE 

KRUISING MET N233 TOT AAN DE 

PROVINCIEGRENS MET GELDERLAND 
 
De WMR heeft in april jl. (zie nieuwsbrief 
2008/1) een uitvoerige brief gezonden aan de 
Raadsleden en de Griffier van Rhenen met het 
WMR standpunt en argumenten tegen het 
voornemen van de provincie tot verbetering van 
de fietsverbinding over de Grebbeberg en in het 
bijzonder de verbreding van de weg ter hoogte 
van de insnijding in de Grebbeberg. De brief met 
kopie aan B&W is besproken tijdens het gesprek 
dat de WMR had met de beide betrokken 
wethouders in mei. 
 
Om het plan te kunnen uitvoeren is vrijstelling, 
art. 19.1 Wro van de gemeente nodig. Er is geen 
ontgrondingvergunning nodig; de vrijstelling zou 

de afgraving mogelijk maken. Het voorberei-
dingsbesluit voor de vrijstelling kwam in juni in 
de Raad. Dat besluit moet de weg vrij maken 
voor de procedure voor de vrijstelling art. 19.1. 
De raad heeft ingestemd met het voorbereidings-
besluit met een voorbehoud voor de afgraving 
van het talud aan de noordzijde van de weg en 
verzocht nader overleg met de provincie. De 
brief van de WMR is van invloed geweest op het 
maken van het voorbehoud. 
 
In het aangepaste voornemen ziet de provincie af 
van consolidatie van de helling aan de noordzijde 
van de insnijding omdat dit ongunstige gevolgen 
zou hebben voor de bomen en de begroeiing op 
deze helling. Er zal namelijk meer moeten 
worden vergraven dan oorspronkelijk gedacht. Er 
moet een flink aantal bomen worden gekapt. Die 
zijn al geïnventariseerd. De provincie stelt alleen 
compensatie voor van het aantal bomen en niet 



 8 

van het oppervlak van de beboste helling dat 
verloren zal gaan door de afgraving. Het is 
duidelijk dat de voorgestelde compensatie hierin 
tekort schiet. Verder stelt de provincie dat de 
veiligheid van het fiets- en autoverkeer niet zal 
worden benadeeld door de schuin opstaande 
randen aan de wegzijde van de fietsstroken. De 
belangenorganisatie 3VO zou het daarmee eens 
zijn. De WMR verschilt hierin van mening met de 
provincie en 3VO. 
 
Voor de vrijstelling is de provincie initiatief-
nemer en de Raad bevoegd gezag. Wanneer de 
vrijstelling zou worden verleend, dan moet in 
een volgende stap de provincie een verklaring 
van geen bezwaar afgeven! (NB als het zover 
komt, dan zal de provincie daarmee uiteraard 
geen moeite hebben!) De kapvergunning moet 
worden aangevraagd bij het ministerie van LNV. 
Het gaat daarbij niet alleen om bomen op de 
noordhelling van de insnijding maar ook om 
enkele bomen aan de zuidzijde. De provincie 
moet daarvoor advies geven. (NB ook daarvoor 
zal de provincie uiteraard geen moeite hebben!) 
Verder is een ontheffing nodig van LNV vanwege 
de Flora en Faunawet. 
 
De Ecobrug op het diepste punt van de insnijding 
zal worden aangelegd volgens het ontwerp 
waarvoor wij ook onze voorkeur uitspraken: 
Variant 2a, ontworpen door het adviesbureau 
Arcadis, d.w.z. de betonnen brug met variabele 

breedte, maar dan wel afgewerkt met houten 
planken met variabele hoogte. De financiering 
van de Ecobrug komt voor 1/3 voor rekening van 
het project. Als het plan voor de weg niet zou 
doorgaan, is er een probleem in de financiering 
van de Ecobrug. 
 

 
 
De WMR blijft gekant tegen het plan omdat de 
verkeersveiligheid in de huidige situatie feitelijk 
niet in het geding is en daarnaast vanwege de 
negatieve gevolgen voor natuur en cultuur-
historie door de voorgestelde ingreep. 
 
Roel van de Weg en Jules Scholten 

 

HONDERDEN HECTARES IJZERTIJD AKKERS 

(CELTIC FIELDS) ONTDEKT IN MIDDEN 

NEDERLAND 
 
Tijdens de afronding van de laatste bladen van 
de geomorfologische kaart 1:50 000 van heel 
Nederland kwam een nieuwe, veel nauwkeuriger 
hoogtekaart van Nederland beschikbaar. Op deze 
nieuwe hoogtekaarten waren substantiële opper-
vlakten bedekt met karakteristieke raat-
patronen. 
 
De nieuwe geomorfische kaart is opgenomen met 
laseraltimetrie vanuit vliegtuigen, waarbij het 
echte aardoppervlak wordt gescand. Deze 
methode levert veel meer gedetailleerde 
informatie op van het reliëf dan voordien 
beschikbaar was. Bovendien hebben lasers geen 
last van bossen en ruwe vegetaties die het reliëf 
van het echte aardoppervlak verdoezelen, een 
groot nadeel van luchtfoto’s. 
De karakteristieke raatpatronen horen bij de 
zogenoemde Celtic fields. Dit zijn karakteristieke 
IJzertijd akkers die aangelegd zijn tussen 1100 
voor Christus tot 200 na Christus. Rondom deze 
akkers van ca. 30 bij 30m lagen wallen van ca. 
20cm tot 80cm hoogte. De bestudeerde gebieden 
lagen echter op de Veluwe waar weinig van deze 

akkers verwacht werden. Deze waren vooral in 
de provincie Drenthe aangetroffen en gevonden 
met behulp van luchtfoto’s en men dacht dat ze 
voornamelijk daar aanwezig waren. De onder-
zoekers Maja Kooistra (ISRIC1) en Gilbert Maas 
(Alterra) waren hierdoor geïntrigeerd en hebben 
alle zandgronden in Midden Nederland bekeken 
op het voorkomen van deze patronen. Zij vonden 
ongeveer 1200ha gave Celtic fields in dit gebied 
en een veelvoud daarvan aan minder goed 
bewaarde of ontwikkelde Celtic fields. Slechts 
136ha van deze gave Celtic fields waren bekend 
als zodanig. Daarnaast is nog ca. 335ha bekend 
uit archeologisch onderzoek van minder ontwik-
kelde Celtic fields, een fractie van wat er met 
deze nieuwe methode ontdekt is. 
Op de Utrechtse Heuvelrug zijn veel van deze 
Celtic field patronen aangetroffen. In totaal is 
324ha aan gave akkers geïdentificeerd, waarvan 
75ha uit archeologisch onderzoek bekend was. 
Aan de zuidoostkant van onze heuvelrug tussen 
Leersum en de Blauwe Kamer zijn veel restanten 
van deze Celtic field patronen aangetroffen. Een 
deel is bij latere grondbewerkingen weg ge-
ploegd, ook is een deel verdwenen onder latere 
plaggendekken. Op de Laarsenberg gaan de 

                                                
1 International Soil Reference and Information Centre 
in Wageningen 
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restanten van deze patronen over in de graften, 
die even breed zijn als de vroegere Celtic fields. 
Dit is ook zo bij Ede en de Holterberg. In de 
Middeleeuwen zijn een aantal van deze Celtic 
fields aan elkaar gekoppeld volgens de hoogte-
lijnen, waarbij de ‘graften’ bewaard werden om 
erosie tegen te gaan. Maar het was altijd een 
raadsel waarom er ook hoge randen loodrecht op 
de hoogtelijnen voorkomen, ook op de Laarsen-
berg. Nu wordt duidelijk dat dit ook restanten 
zijn van IJzertijd akkers, die om een of andere 
reden gespaard zijn gebleven. 
Deze grote hoeveelheid aangetroffen IJzertijd-
akkers heeft ook gevolgen voor onze inzichten 
over de Nederlandse bevolking voordat de 
Romeinen binnenkwamen. Volgens berekeningen 
die archeologen hanteren, kunnen zeker 10.000 
mensen geleefd hebben van wat deze akkers 
opbrachten in midden Nederland. Het onder 

ouderen bekende verhaal uit de geschiedenis-
boeken dat ca. 300 voor het begin van onze 
jaartelling Bataven op houtvlotten Nederland 
binnenkwamen als ongeveer de eerste bewoners 
is zeker niet juist en dat de Romeinen bij 
binnenkomst in Nederland slechts ongeorga-
niseerde woeste barbaren tegenkwamen, ook 
niet. Er was hier een georganiseerde boeren-
samenleving aanwezig waarvan de Romeinen 
voedsel kochten en waarmee ze handel dreven. 
De resultaten van dit onderzoek zijn afgelopen 
zomer gepubliceerd in het toonaangevende 
internationale archeologische tijdschrift: Journal 
of Archaeological Science no. 35(2008) 2318-
2328. 
 
Maja Kooistra, gastschrijver & donateur uit 
Achterberg 

 

WAT ER MIS IS MET DROMEN... 
 
Inwoners van Rhenen mogen, nee, moeten 
dromen bij inspraakmomenten. Dat lijkt de 
trend van het huidige college om invulling te 
geven aan het begrip burgerparticipatie. Deze 
trend werd gezet tijdens de inspraakbijeen-
komsten voor de Stedenbouwkundige Structuur-
visie. Tegensputterende burgers over hoe het 
dan zat met de ontsluiting en verkeers-
afwikkeling van bepaalde droom-locaties, kregen 
te horen: ‘dromen mag...’ 

 
 
Dit dromenconcept werd ook toegepast bij de 
voorbereidingen voor het Actieplan Recreatie en 
toerisme. Op 4 september waren allerlei be-
langenorganisaties uitgenodigd in het Paviljoen 
om hierover te praten. Aan de hand van vier 
stellingen werden de diverse deelnemers wille-
keurig bij elkaar gezet om over een, aan hen 
toegewezen, stelling voorstellen te doen. Bij-
voorbeeld de recreatieve en toeristische moge-
lijkheden van de stelling: ‘Rhenen stadje aan de 
rivier. Hoe kunnen we dit versterken?’ Ook weer 
met de nadruk op: durf te dromen. 
 
Het is aardig als mensen vrijuit kunnen dromen 
en hieruit ontstaan vaak creatieve ideeën. Maar 
het is ook respectvol om ze tijdig uit de droom te 
helpen als hun dromen bij voorbaat al kansloos 
zijn. Bijvoorbeeld door regelgeving en gebruik 
van de uiterwaarden bij Rhenen en aan de 

overkant van de rivier. De uiterwaarden bij 
Rhenen en Elst vallen onder de Europese regel-
geving van Natura 2000 (vogelrichtlijn en habi-
tatgebied). Hier is alleen extensieve recreatie 
mogelijk, en dan nog alleen buiten het broed-
seizoen. Daarnaast fungeren de uiterwaarden als 
overloopgebied van het Rijnwater. Beide functies 
sluiten al een verlichte wandelboulevard met in 
de avond promenerende toeristen en Rhenenaren 
uit. Hoe leuk deze droom ook is. 
 
Tijdig uit de droom helpen scheelt frustraties 
achteraf als blijkt dat veel aardige ideeën niet in 
het actieplan opgenomen kunnen worden en 
feitelijk bij voorbaat al kansloos waren. Dan is 
de gemeente, die met een stalen gezicht alle 
dromen op papier heeft genoteerd, de kwaaie 
pier. Want dromen niet weerleggen, schept ver-
wachtingen. 
Om nog maar te zwijgen van het toespelen van 
de Zwarte Piet aan belangenorganisaties als deze 
dromen door de gemeente ondoordacht of 
bewust provocerend in een actieplan zouden 
worden omgezet. De belangenorganisaties krij-
gen dan de ondankbare taak om de hete kolen 
uit het vuur halen via bezwaarschriften. 
 
Het zou ook goed zijn als de gemeente, na het 
aanhoren van openlijke klachten over de beper-
kingen van bestemmingsplannen voor bedrijven 
(zoals campingeigenaren), deze klacht niet 
zwijgend aanhoort, maar uitlegt dat bestem-
mingsplannen niet alleen uit boosaardigheid be-
perkingen opleggen aan bedrijfsuitbreiding, maar 
dat bestemmingsplannen ook bescherming en 
rechten geven aan kwetsbare gebiedsdelen én 
aan alle andere inwoners van Rhenen. 
 
Willy Hoorn-de Vries 
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INRICHTING ROBUUSTE VERBINDINGSZONE 

VOGELENZANG 
 
Plannen voor een ecologische verbinding langs 
Vogelenzang 
Ten zuiden van de geplande nieuwbouwlocatie in 
Vogelenzang is door de provincie een robuuste 
ecologische verbindingszone gepland. Deze moet 
grotere dieren, waaronder het edelhert, ruimte 
bieden om vanaf de Veluwezoom door de 
uiterwaarden richting Utrechtse Heuvelrug te 
trekken. De gemeente heeft onderzoeksinstituut 
Alterra uit Wageningen laten onderzoeken wat 
de haalbaarheid is van deze verbindingszone. 
Conclusie uit deze studie is dat de ver-
bindingszone wel mogelijk is, zelfs voor grote 

zoogdieren als herten, maar dat de geplande 
nieuwbouw in Vogelenzang een probleem vormt. 
Die is tot zo dicht bij de Rijn gepland dat hooguit 
kleine dieren nog kunnen passeren. Daarom 
wordt nu door provincie en gemeente gekeken of 
het mogelijk is om zodanig te schuiven met de 
grenzen van de bouwlocaties dat een bredere 
strook langs de Rijn vrij blijft van bebouwing (zie 
kaartje). Een consequentie van deze verschuiving 
is wel dat er woningen zullen komen aan de plas. 
Door de provincie is aan bureau ‘De Groene 
Ruimte’ gevraagd om een plan te maken voor de 
inrichting van de verbindingszone en de om-
geving van de plas. 
 

 

 
Kaartje Vogelenzang met mogelijke wijziging rode contour, geplande ligging 
robuuste verbindingszone en door WMR voorgestelde route wandelpad rond de plas. 

 
Excursie naar het gebied 
Op 29 oktober vond een excursie plaats waarin 
medewerkers van het adviesbureau ‘De Groene 
Ruimte’ een toelichting gaven op de voorlopige 
bevindingen en vroegen om suggesties en ideeën. 
Behalve de WMR (Han Runhaar en Dirk Prins) 
waren er ook vertegenwoordigers aanwezig van 
Rabo Bouwfonds, stedebouwkundig bureau 
Khandekar, Het Utrechts Landschap, gemeente 
Rhenen en de provincie Utrecht. Door de 
ecologen van de provincie en ‘De Groene Ruimte’ 
werd nog eens bevestigd hoe uitzonderlijk rijk 
aan zeldzame planten de strook langs het 
fietspad en de Rijn is. Er komen vooral veel 

bijzondere stroomdalplanten voor, waaronder 
Pijpbloem, Borstelkrans, Tripmadam en Kleine 
steentijm. 
Van de laatste soort dachten we dat deze was 
uitgestorven, maar hij is door het adviesbureau 
Herman van den Bijtel (onderaannemer van ‘De 
Groene Ruimte’) dit jaar herondekt. Hoewel de 
aanleg van waterwoningen aan de westkant van 
de plas negatieve landschappelijke gevolgen 
heeft, zou een verbreding van verbindingszone 
langs de Rijn positieve effecten kunnen hebben 
op de aanwezige stroomdalflora. 
 



 11 

 
Kleine steentijm, een zeldzame stroomdalplant 
 
Het ‘rondje om de plas’ 
Afgezien van de aantasting van het uitzicht, was 
de inschatting van de aanwezige ecologen dat de 
negatieve effecten van de waterwoningen waar-
schijnlijk wel mee zullen vallen. Dat laatste 
geldt niet voor de voorgenomen aanleg van een 
wandelpad rondom de plas, waar vooral de 
gemeenteraad een warm voorstander van is. 
Door de directe nabijheid van een nieuwbouw-
wijk met enkele honderden woningen, is het 
gevaar groot dat dit wandelpad intensief 
gebruikt zal worden als hondenuitlaatrondje. 
Omdat honden (ook aangelijnd) een groot ver-
storend effect hebben op dieren, zal dat zeker 
negatieve gevolgen hebben voor de aanwezige 
fauna. We zijn onder meer bang voor het 
voortbestaan van de Ringslang, die hier nu nog 
veel voorkomt. 
Er werden de 29e oktober een aantal alter-
natieven besproken om de negatieve effecten 
van recreatie, en dan met name het uitlaten van 
honden, tegen te gaan. Zoals al eerder door de 
WMR in de vergaderingen van de Adviesgroep 
Vogelenzang bepleit, werd door de WMR voor-
gesteld een iets groter rondje om de plas te 
maken, die deels bovenlangs de helling loopt. 
Daarbij zou het eerste deel van de route op een 
vlonder langs de noordrand van de plas lopen. 
Voor wandelaars biedt dat een mooi uitzicht op 
de plas en de oevers. Bijkomend voordeel is dat 
(mits de vlonder voldoende hoog wordt 
aangelegd) honden hier niet in de oever kunnen 
komen en dus de aanwezige ringslangen niet 
kunnen verstoren. Vanaf de noordrand van de 
plas zou het pad vervolgens schuin omhoog 
moeten lopen naar de huidige ingang van het 
deel van de Grebbeberg dat in beheer is bij Het 
Utrechts Landschap. Hondenbezitters die hun 
hond vrij willen laten rondlopen kunnen de 
Grebbeweg oversteken richting de Laarschen-
berg. Wandelaars, al dan niet met aangelijnde 
hond, kunnen ook een rondje lopen. Eerst via het 
bestaande voetpad bovenlangs de helling met 

uitzicht over Vogelenzang en de Rijnbrug (zie 
foto), dan de trap naar beneden en via het 
fietspad terug. 
 
Inrichting natuurgedeelte Vogelenzang 
Er is ook uitvoerig gesproken over de inrichting 
van de verbindingszone langs de Rijn. Om grotere 
dieren zoals het edelhert beschutting te geven 
zouden er meer bomen en struiken aangeplant 
moeten worden. Gelukkig is het niet nodig om 
alles te bebossen, wat ten koste zou gaan van de 
lichtminnende stroomdalflora die hier nu voor-
komt. Het bureau ‘De Groene Ruimte’ denkt 
eerder aan een mozaïek van bosjes en open 
plekken. De hellingen ten noorden en westen van 
de plas zouden deels weer vrij moeten worden 
gemaakt van bomen. Dit om zonnige hellingen te 
creëren, die behalve voor stroomdalpanten ook 
heel geschikt zijn voor hagedissen, graafwespen 
en zandbijtjes. Ook het groenbeheer aan weers-
zijden van het fietspad zal zodanig uitgevoerd 
moeten worden dat de huidige hoge vegetatie-
waarden gehandhaafd kunnen blijven. 
 

 
Uitzicht op de plas en het steenfabriekterrein, 
nu nog zonder woningen. 
 
Conclusies 
Hoewel we geen voorstander zijn van het 
bouwen in en aan de plas vanwege de land-
schappelijke aantasting, was onze indruk van 
deze excursie wel dat er serieus rekening wordt 
gehouden met het bijzondere karakter van het 
gebied. We zijn daarom voorzichtig optimistisch 
over de mogelijkheden om bouwen in Vogelen-
zang te combineren met het behoud van de 
natuurwaarden in het gebied.  
Voornaamste zorgpunt is de toename van de 
recreatieve druk door aanleg van de wijk. Zonder 
goede geleiding kan dat met name voor de fauna 
ernstige nadelige effecten hebben. 
 
Han Runhaar en Dirk Prins 
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DE GRENZEN VAN ELST MET DE RIVIER 
 
De steilrand van Elst is af en toe in het nieuws 
waarbij het (b)lijkt dat, bij deze zo karak-
teristieke overgang tussen Heuvelrug en uiter-
waard, de belangen van de bewoners en die van 
natuur en landschap botsen. 
 

 
De kenmerkende steilrand 
 
De steilrand is een abrupte overgang van hoger 
gelegen gronden naar de lager gelegen uiter-
waarden (Wikipedia). De Elster steilrand is een 
langgerekte zandwal die de Nederrijn begrenst 
aan de zuidzijde van Elst. Deze bosrand geniet 
bescherming volgens het bestemmingsplan ‘Kern 
Elst’ en daarbuiten in het bestemmingsplan 
‘Buitengebied’ van de gemeente Rhenen. 
Naar aanleiding van een verzoek van een aantal 
aanwonenden is onderzoek gedaan naar de 
natuurwaarden in en op de steilrand. 
 
Onderzoek 
Inmiddels heeft een klein maar deskundig 
groepje mensen de steilrand bekeken. Dit 
groepje bestond uit twee leden van de WMR, een 
deskundig vogelaar en de part-time landschaps-
coördinator van de gemeente Rhenen. 
De landschapscoördinator heeft al contact met 
enkele perceeleigenaren waarbij gezocht wordt 
naar een redelijke afstemming tussen de wensen 
van de bewoners aan de steilrand en een 
voldoende bescherming van natuur en landschap. 
Overigens komt daarbij vaak allereerst een 
stukje voorlichting want veel mensen weten niet 
of nauwelijks dat de steilrand in het bestem-
mingsplan wordt aangegeven als natuurgebied. 
Dit betekent dat je niet naar willekeur kunt gaan 
hakken in de bomen en struiken, die hier van 
nature voorkomen, ook al ben je eigenaar van de 
grond. 
 
Uitkomsten onderzoek 
In het onderzoek is gekeken naar de kruiden- en 
struikenlaag en naar de hoog uitgegroeide 
bomen. De algemene indruk van deze excursie 
was, dat het soms mee en soms tegen viel wat 
betreft de benodigde afstemming tussen 

bewoning en natuurwaarden. De belangrijkste 
behoefte van de meeste bewoners is begrijpe-
lijkerwijs: ruimte op het achtererf om van de 
rust, de zon op het zuiden en het uitzicht op de 
uiterwaard te genieten en voor de kinderen om 
te kunnen spelen. Maar enig geboomte hoort er 
hier echt bij. Vooral soorten als es, eik en iep 
groeien hier van nature, behorend tot het zoge-
naamde hardhouten ooibos van de rivieroever. 
Deze vormen na enige jaren prachtige maje-
stueuze bomen. Op gedeelten zonder bebouwing 
zie je die soorten nog in alle glorie staan, met 
aan de rivierzijde wat lager groeiende soorten 
zoals meidoorn, vlier en sleedoorn. 
Vooral in het hellinggedeelte ziet de begroeiing 
er vaak vrij ongerept en natuurlijk uit, met 
bijvoorbeeld veel opslag van sleedoorn en 
robinia. Meer naar boven, naar het vlakkere 
achtererf bij de woningen, is er vaak niet veel 
over van de oorspronkelijke begroeiing. Te 
begrijpen is dat men bijvoorbeeld een uitzicht op 
de uiterwaard wil hebben. Dit is echter ook te 
bereiken door de boomtakken aan het onderste 
deel van de stammen weg te kappen. 
Aanplant van heg of coniferen is hier niet erg op 
zijn plaats. Ook zagen we een keer een hoge 
stapel haardhout met een enorm stuk plastic er 
over heen dat wel erg opviel in het natuurlijke 
groen hier! 
Op enkele plekken ligt er volgens insiders onder 
de begroeiing letterlijk een hoop oud vuil omdat 
er ooit huisvuil (inclusief koelkasten enz.) over 
de rand werd gegooid. Dan zou je toch aan een 
echte sanering moeten gaan denken… 
 

 
Goed voorbeeld: hoge bomen, lage struiken met 
daartussen zicht op de uiterwaarden en de rivier 
 
Overleg en voorlichting 
Door enig overleg en voorlichting over de 
mogelijkheden zou er best zowel voor aan-
wonenden als voor natuur en landschap enige op-
timalisering in de situatie kunnen plaatsvinden. 
Gedacht wordt aan een voorlichtings- en dis-
cussieavond voor de aanwonenden van de 
steilrand, waarbij toelichting wordt gegeven op 
het bijzondere van de steilrand en zijn natuur-
waarden en de mogelijkheden voor inrichting. 
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Zo’n avond is enkele jaren geleden ook al eens 
georganiseerd voor de aanwonenden van het 
steilrandgedeelte langs de Palmerswaard 
(Rhenen). Deze avond werd toen door de WMR in 
samenwerking met de gemeente georganiseerd. 
De gemeente wordt nu gevraagd zo’n zelfde 
avond voor Elst te organiseren. U hoort daar in 
het voorjaar meer over! 
 
Dirk Prins en Anita Berends 

Onderzoeksteam 
Piet van Klaveren: donateur WMR, deskundig 
vogelaar m.n. vogels van uiterwaard en bos 
Anita Berends: kerngroeplid en schrijfster voor 
de Hank (dorpskrant Elst) 
Dirk Prins: kerngroeplid, vegetatiedeskundige en 
gids op de Blauwe Bever voor Het Utrechts 
Landschap 
Otto Vloedgraven: part-time in dienst van de 
gemeente Rhenen als landschapscoördinator 

 

SLIBSTORT IN DE INGENSCHE WAARDEN 
 
De besluitvorming over het voornemen om de 
zandwinput in de Ingensche Waarden te 
gebruiken voor de berging van verontreinigde 
baggerspecie en uiterwaardengrond heeft op-
nieuw een verrassende ontwikkeling ondergaan. 
 
In de vorige Nieuwsbrief (2008/1) voorspelden 
wij dat de vernietiging van de vergunningen niet 
behoefde te betekenen dat de stort geheel van 
de baan zou zijn. Er zouden immers nieuwe 
vergunningen kunnen worden opgesteld waarin 
de door de Raad van State (RvS) geconstateerde 
tekortkomingen zouden worden gerepareerd. 
Welnu, die voorspelling is gedeeltelijk uitge-
komen, zij het op een geheel andere wijze dan 
wij hadden verwacht! 
 
Wat is er gebeurd? 
In december 2007 vernietigde de RvS de door de 
provincie Gelderland en het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat verleende vergunningen 
op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en Wet 
verontreiniging oppervlakte-wateren (Wvo). Op 1 
januari 2008 is het door het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) opgestelde Besluit Bodem-
kwaliteit (Bbk) in werking getreden. De Rijks-
overheid wil met dit besluit het hergebruik van 
grond en baggerspecie stimuleren alsook minder 
beslag leggen op schaarse stortcapaciteit. 
Daarnaast komt het Bbk tegemoet aan de 
politieke wens om minder regels te stellen aan 
bedrijven en burgers. Het is de vraag wat de 
invloed hiervan is op het plan om de Ingensche 
Waarden te gebruiken voor het storten van 
verontreinigde bagger en uiterwaardengrond. 
 
Nuttige toepassing 
Uitgangspunt van het Bbk is dat er sprake moet 
zijn van een ‘nuttige’ toepassing. Bij voormalige 
zandwinputten (zoals de Ingensche Waarden) kan 
het daarbij gaan om het verondiepen en 
herinrichten van de plas om natuurontwikkeling 
mogelijk te maken. Dat gaat nu gebeuren bij de 
Ingensche Waarden. Omdat het dus gaat om een 
nuttige toepassing (het verondiepen van de plas 
en de herinrichting voor natuurontwikkeling) is 
het doen van een melding bij Rijkswaterstaat 

(RWS) voldoende en zijn er geen Wm- en Wvo 
vergunningen meer nodig! Wel is een vergunning 
op grond van de Natuurbeschermingswet (Nbw) 
vereist, maar die is al verleend door de provincie 
Gelderland. De initiatiefnemer Ingensche Waar-
den B.V. is van plan bij RWS een melding in te 
dienen. Als de initiatiefnemer voldoet aan alle 
voorwaarden van het Bbk, dan staat tegen de 
melding geen bezwaar of beroep open. 
Het komt er dus op neer dat met deze nieuwe 
ontwikkeling vanwege invoering van het Bbk, de 
besluitvorming zo goed als geregeld en afgerond 
is. 
 

 
Zicht op Ingensche Waarden 
 
Wat vindt de WMR hiervan? 
Op zich is het gevolg van de invoering van het 
Bbk een zeer opmerkelijke wending in de besluit-
vorming over het storten van verontreinigde 
baggerspecie en uiterwaardengrond. Terwijl 
voorheen alle betrokken partijen uiterste zorg-
vuldigheid moesten betrachten met de opstelling 
van vergunningen inclusief de uitvoering van 
milieueffectrapportage en alle bijbehorende in-
spraak met mogelijkheden voor bezwaar en 
beroep, kan nu ineens worden volstaan met een 
eenvoudige melding. Voorwaarde is slechts dat 
Ingensche Waarden B.V. moet aantonen dat met 
de stort sprake is van een nuttige toepassing. De 
tegenstelling tussen de vereiste besluitvorming 
voor en na invoering van het Bbk had niet groter 
kunnen zijn! 
Dat neemt niet weg dat wij in onze inspraak-
reacties op de Wm- en Wvo vergunningen en de 
milieueffectrapportage al gewezen hadden op de 
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positieve gevolgen van de stort voor milieu en 
natuur. De uitvoering moet dan wel gebeuren 
volgens het in het milieueffectrapport beschre-
ven meest milieuvriendelijke alternatief. Immers 
concentratie van verontreinigde baggerspecie en 
uiterwaardengrond in een goed geïsoleerde ber-
ging is beter voor het milieu dan de veront-
reinigde bagger en grond verspreid te laten 
liggen in vaarwegen, uiterwaarden en water-
gangen. De opvulling van de put biedt betere 

kansen voor natuurontwikkeling: t.w. een on-
diepe plas met glooiende oevers. 
 
De heer Van Waning van Ingensche Waarden B.V. 
heeft contact met ons gezocht en is bereid om 
ons nadere uitleg te geven over de afwerking en 
herinrichting tot natuurontwikkeling. Dat aanbod 
hebben we vanzelfsprekend in dank aanvaard. 
 
Jules Scholten en Wil Schulte 

 

 

INFORMATIEMARKT IN RHENEN OVER 

DUURZAME ENERGIE 
 
Op 25 oktober organiseerde de WMR samen met 
energietechnoloog Jacob van Berkel en de 
gemeente Rhenen een informatiemarkt over 
energiebesparing en de toepassing van duurzame 
energie in Rhenense huishoudens en bedrijven. 
De markt was in de hal van het gemeentehuis. 
 

 
Strategische energievoorraad 
 
De bedoeling van de markt: het doorgeven van 
ideeën en praktische oplossingen die huishoudens 
en bedrijven kunnen helpen in het verlagen van 
de energierekening. De prettige bijkomstigheid is 
dat tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd 
aan de oplossing van de energiecrisis en het 
klimaatprobleem. Volgens Jacob, de gemeente 
en de WMR kunnen met de huidige technologie 
die problemen worden opgelost, maar dan 
moeten wij met z´n allen wel actie nemen. 
Daarom is het zo belangrijk om informatie te 
geven over praktische en rendabele mogelijk-
heden. Denk bijvoorbeeld aan onze (dagelijkse) 
warme douche waarbij het warme water in het 
riool verdwijnt. De energie van het warme water 
kan via een eenvoudige badwater warmte-
wisselaar hergebruikt worden. Of aan de 
plaatsing van zonnecollectoren op het dak van 
woning en bedrijf waarmee warm water kan 
worden geproduceerd, zelfs bij diffuus zonlicht. 
 
De tijd dat gedacht werd dat energiebesparing 
en duurzame energie alleen de hobby was van 
milieu-activisten, is gelukkig echt voorbij. 
Energiebesparing en het toepassen van duurzame 

energie (zon, wind, aardwarmte en biomassa) 
zijn pure noodzaak geworden voor iedereen, nu 
fossiele brandstoffen in snel tempo opraken en 
de energieprijzen fors blijven stijgen. 
 
De markt werd geopend door wethouder Ad van 
Hees die duidelijk maakte wat de gemeente doet 
en van plan is te doen in energiebesparing en 
toepassing van duurzame energie. Daarbij kwam 
ook het contact met zwembad ’t Gastland ter 
sprake over de plaatsing van zonnecollectoren 
voor de bijverwarming van zwembad- en 
douchewater. Interessant is de aankondiging dat 
de gemeente het GFT afval vanaf januari 2009 
laat verwerken voor de opwekking van groene 
stroom en het dus niet langer laat composteren 
(zie ook de rubriek ‘Korte berichten’). 
 
Na wethouder Van Hees volgden enkele andere 
inleidingen. Zo legde Jacob van Berkel uit wat er 
praktisch mogelijk is. Hij gaf voorbeelden van 
toepassingen in Rhenen. Klaas Tigchelaar, die tot 
voor kort werkte bij de woonstichting Patri-
monium in Veenendaal, vertelde enthousiast 
over de diverse succes verhalen in Veenendaal. 
Dat moet een lichtend voorbeeld kunnen zijn 
voor Rhenen. 
 

 
Klaas Tigchelaar aan het woord… 
 
Na de inleidingen opende wethouder Anne van 
der Boon de markt met stands van o.a. diverse 
ondernemers uit Rhenen zoals installatie-
bedrijven Van Walsem en Wiesenekker, stands 
van de gemeente en de WMR alsook een stand 
van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Zij 
bedankte de sprekers en standhouders en gaf hun 
een presentje van de WMR: een batterijloze 
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zaklamp die licht geeft nadat die flink geschud 
is. 
De bezoekers konden zich bij de stands op de 
hoogte stellen van de werking van zonnepanelen, 
zonnecollectoren, duurzame daken met elektri-
citeitsopwekking, kleine windmolens, met hout-
korrels gestookte kachels, warmtepompen, 
energiezuinige CV-installaties en douchewater 
warmtewisselaars. Ook kon men zich informeren 
over het energielabel en het verkrijgen van 
energieadvies, over energiezuinig ontwerpen van 
huizen, subsidie mogelijkheden en mogelijk 
vereiste vergunningen. 
 
Er was een extra attractie; in de zogenoemde rij-
simulator ‘Drive Master’ kon men zichzelf testen 
op energiezuinig autorijden. Trek geleidelijk op 
en schakel daarbij vlot door naar de 4e ver-
snelling tot 50 km/u in de bebouwde kom, rem 
niet abrupt af voor stoplichten en voorrangs-
kruisingen maar laat het gaspedaal tijdig los, 
etc. Heel leuk en veel moeilijker dan gedacht! 
 
Roel van de Weg had een eenvoudig kooktoestel 
meegenomen dat werkt met zonnewarmte en dat 
wordt gebruikt in landen in de tropen. Rondom 
het middaguur waren er lekkere broodjes, ge-
sponsord door de gemeente en bakkerij Van 
Toor. 
 

Bij het weggaan kregen alle bezoekers een gratis 
spaarlamp mee. De markt sloot om 15.00 uur. 
We konden terugkijken op een geslaagde markt. 
 

 
Impressie informatiemarkt 
 
Dank aan de gemeente die de hal van het 
gemeentehuis beschikbaar stelde en zorgde voor 
koffie en thee, dank aan de bodes die zorgden 
voor de opstelling van de stands en de beeld- en 
geluidtechniek, dank aan Inez Kerkhof die 
namens de gemeente bergen werk verrichtte 
(ook in de voorbereiding), dank aan Jacob van 
Berkel en zijn enthousiasme, aan alle inleiders, 
ondernemers en standhouders. 
 
Merimari Kimpanpää en Jules Scholten 

 

NIEUWS OVER DE RECONSTRUCTIE VAN 

HET BINNENVELD 
 
De WMR maakt deel uit van de Werkgroep 
Achterberg, een samenwerkingsverband van 
boeren (LTO), ondernemers (Ondernemers-
vereniging Achterberg), natuurbeschermers 
(WMR) en een aantal bestuurlijke instanties 
(gemeente Rhenen, provincie Utrecht, Stichting 
Vernieuwing Gelderse Vallei). Doel van de 
werkgroep is om plannen te ontwikkelen voor 
een betere inrichting van het Rhenense deel van 
het Reconstructiegebied de Gelderse Vallei. 
Hieronder een kort overzicht van een aantal 
punten die momenteel binnen de werkgroep 
spelen en die van belang zijn voor natuur en 
landschap.  
 
Aankoop kalvermesterij aan de Veenweg 
Een van de grote knelpunten bij de uitvoering 
van de reconstructieplannen is het gebrek aan 
ruilgrond. Een van de doelen is om via kavelruil 
te komen tot een betere verkaveling van het 
gebied. Daarvoor is echter ruilgrond nodig. 
Daarnaast is ook grond nodig voor de inrichting 
van de geplande ecologische verbindingszones. 
Er is echter nauwelijks grond te koop. Eén van de 
oorzaken vormen de bouwplannen van de 
gemeente Veenendaal in het Binnenveld. Die 

hebben tot gevolg gehad dat veel grond is 
opgekocht door projectontwikkelaars… 
Om toch aan grond te komen is kortgeleden door 
de provincie een kalvermesterij aan de Veenweg 
aangekocht. De hoeveelheid grond die bij deze 
kalvermesterij hoort is weliswaar beperkt (ca. 
5ha), maar gezien de schaarste aan ruilgrond 
besloot de provincie toch dit bedrijf op te kopen. 
Om de aankoop te financieren wil de provincie 
gebruik maken van de provinciale ‘ruimte voor 
ruimte’ regeling, waarbij in ruil voor de sloop 
van agrarische bedrijfsgebouwen ter compens-
atie woningen gebouwd mogen worden.  
Dat laatste dreigde stuk te lopen op een motie in 
de gemeenteraad die was ingediend door de SGP. 
Daarin werd aan de wethouder gevraagd geen 
medewerking te verlenen aan de sloop van de 
stallen en de bouw van woningen, met als 
argument dat er geen burgerwoningen mogen 
komen op het platteland (met burgers die gaan 
klagen over geluid en stank). De provincie was 
zeer onstemd over deze actie, en dreigde niet 
alleen de koop terug te draaien maar ook de 
verdere medewerking aan de kavelruil stop te 
zetten. Mede via bemiddeling van de Werkgroep 
Achterberg lijkt het conflict inmiddels te zijn 
bijgelegd, waarbij de gemeenteraad akkoord 
gaat met de sloop van de stallen en de gemeente 
heeft toegezegd om voor de bouw van de com-
penserende burgerwoningen te zoeken naar een 
locatie aan de rand van Achterberg.  
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(Eco)passage Lijnweg 
Door de WMR en de Ondernemersvereniging 
Achterberg wordt gewerkt aan een plan om een 
veilige verkeersverbinding tussen Rhenen en 
Achterberg te combineren met de passage van de 
ecologische verbindingszone tussen Laarschen-
berg en Rhenen. Kern is dat het doorgaande 
verkeer tussen Rhenen en Achterberg door een 
tunnel onder de Lijnweg wordt geleid, op een 
zodanige manier dat er extra ruimte komt voor 
de ecologische verbinding. Het plan moet nog 
worden besproken in de Werkgroep Achterberg, 
in de volgende Nieuwsbrief hoop ik hierop terug 
te komen.  
 

 
Boerderij aan Boslandweg 90 
 
Boerderijtje Boslandweg 
Er gloort toch weer hoop voor het boerderijtje 
Boslandweg 90. Binnen Het Utrechts Landschap 
zijn de opvattingen over de wenselijkheid van de 
sloop van het boederijtje veranderd. Door een 
deskundige is gekeken naar de invulling van de 
verbindingszones in het reconstructiegebied. 

Conclusie: de verbindingszone Laarschenberg is  
vooral noodzakelijk voor kleinere bosdieren, 
zoals de Boommarter, en dan is het boerderijtje 
geen obstakel. Het Utrechts Landschap wil nu, 
als de provincie akkoord gaat, het boerderijtje 
renoveren en daarna onder beperkende voor-
waarden (moet in oorspronkelijk staat blijven als 
monument) verkopen of verhuren. 
 
Kansen voor boeren 
Desgevraagd zullen de meeste boeren in het 
Binnenveld aangeven dat ze graag boer willen 
blijven. Vanwege de schaalvergroting in de land-
bouw en de verkleining van het landbouwareaal 
zal het echter maar voor een deel van de boeren 
mogelijk zijn om full-time boer te blijven en hun 
bedrijf uit te breiden. Binnen het project 
‘Kansen voor boeren’ worden nu door het bureau 
Optifield gesprekken gevoerd met boeren om te 
kijken of eventueel aanwezige groeiambities 
realistisch zijn en als dat niet zo is welke alter-
natieven er zijn. We zijn benieuwd of deze 
gesprekken leiden tot meer diversiteit in het 
gebied. Met uitzondering  van de minicamping 
aan de Weteringssteeg zijn de bedrijven nu 
vrijwel volledig gericht op de landbouwproductie 
en worden er weinig andere activiteiten ont-
plooid. Op een eerdere thema-avond in Achter-
berg is door de WMR aangegeven dat ze de 
indruk heeft dat ondernemers in het gebied 
onvoldoende gebruik maken van het feit dat ze 
wonen in een landelijke enclave die wordt 
omringd door stedelijk gebied, met heel veel 
burgers die op zoek zijn naar ontspanning en de 
rust en de sfeer van het platteland.  
 
Han Runhaar 

 
 

GOEDKEURING ONTHOUDEN AAN PARTIËLE 

HERZIENING STOKWEG 
 
Het bestemmingsplan Buitengebied, partiële 
herziening Stokweg is grotendeels gestrand bij 
de provincie. Goedkeuring werd onthouden aan 
een aantal percelen, die de gemeenteraad van 
Rhenen ten onrechte de bestemming Recreatie-
woning (Rw) had toebedeeld. 
 
Hiermee komt een einde aan een jarenlang 
gedoogbeleid, toezeggingen aan eigenaren en 
het verlenen van bouwvergunningen aan bouw-
sels die geen bestemming hadden. Zoals een 
oorspronkelijke stal of kippenhok, die in de loop 

der jaren in gebruik waren genomen als 
vakantiewoning. 
De provincie maakt nu korte metten met de 
legalisatie van dit gebruik en benoemt deze 
bouwsels als ‘opstallen, die strijdig zijn met de 
geldende bestemming’. Ook om te voorkomen 
dat door nieuwbouw en verbouw hiervan 
mogelijk grotere woningen gebouwd kunnen 
worden in dit gebied, dat deel uitmaakt van de 
Ecologische Hoofdstructuur. 
De gemeente heeft nu alleen nog de mogelijk-
heid voor een persoonsgebonden gedoogbeschik-
king om de huidige bewoner in een pand te laten 
wonen. 
 
Willy Hoorn-de Vries 
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KRIBBENKAALSLAG 
 
Als vrijwilliger op de boot de ‘Blauwe Bever’ 
ondekte ik in juli een minder leuke activiteit van 
Rijkswaterstaat (RWS). Het betrof het ver-
wijderen van de vegetatie op de kribben. 
 
Tijdens een excursie met een boot vol planten-
liefhebbers zag ik hoe vanaf een grote aak op het 
water de kribben van alle vegetatie werden 
ontdaan. Niet alleen van boomopslag maar ook 
van de dan zo uitbundige bloemenweelde… Ik 
heb direct mijn protest gemaild naar 
Rijkswaterstaat met de vraag waarom dit 
gebeurde. Ik werd uitgenodigd op het RWS 
kantoor in Wageningen waar ik lang discussieerde 
over de vele facetten van het waterbeheer en de 
veiligheid rond de rivieren. 
Men wil zo weinig mogelijk remming van de 
waterafvoer als het water zou stijgen. Dat 
gebeurt 's zomers eigenlijk nooit en in de winter 
zijn de planten verdord. Verwijdering van bomen 
en bramen kan ik me hierbij voorstellen, maar 
dat er een soort resoluut bermbeheer wordt 
toegepast met weghalen van misschien zelfs 
Rode Lijstsoorten, vind ik niet in de haak. RWS 
beweert alles in overeenstemming te doen met 
de Flora en Faunawet en de Natuurbescher-
mingswet. RWS stelt mij voor dat ik via de 
beheerders van de gebieden een alternatief 
beheerplan kan aangeven. Daar beraad ik me op. 

 
Kaalslag vanaf een aak 
 
Ik zou zeggen: natuurliefhebbers opgelet, langs 
Rijn en Waal willen we de Peperkers, Graskers, 
Bieslook, Engelse alant, enz. toch niet kwijt? Ga 
protesteren als je bemerkt dat men midden in 
het seizoen de kribben kaal maakt! 
Op zich vind ik het toch al overdreven dat men 
de rivieren nog verder wil aanpassen voor de 
maximale 18.000 m3 per seconde bij Lobith die 
volgens mij nooit zal optreden. Hoogst gemeten 
is 12.600 m3/sec. in 1926 en de huidige maat-
regelen (zie bijvoorbeeld wat men nu doet bij 
Lexkesveer) gaan al tot 16.000 m3. 
 
Dirk Prins 

 

KORTE BERICHTEN 
 
Van groenafval naar energie 
Het GFT wordt met ingang van 1 januari 2009 
naar de afvalverwerkingsinstallatie van de VAR 
bij De Wilp (gemeente Voorst) getransporteerd. 
Hier is een vergistingsinstallatie gebouwd. Het 
gft van de gemeente wordt daar vergist en 
gebruikt voor de opwekking van groene stroom. 
Tot op heden wordt het GFT gecomposteerd in 
Lelystad. 
De inwoners van Rhenen merken niets van van de 
verandering. De gemeente blijft op dezelfde 
wijze het GFT inzamelen en de kosten nemen 
ook niet toe. 
Ter info: Vergisting, een anaëroob proces, is 
eigenlijk veel slimmer. Een voorbehandeling in 
een vergister kost geen energie maar levert juist 
energie op in de vorm van biogas. Per ton GFT 
kan ruwweg 100m3 biogas worden geproduceerd. 
Het Zwitserse bedrijf Kompogas ontwikkelde die 
route om van GFT tot compost te komen. Het 
bedrijf heeft inmiddels een veertigtal GFT-
vergisters gebouwd in diverse landen en legt nu 
de laatste hand aan haar eerste Nederlandse 
project bij de VAR. De vergister in Wilp-
Achterhoek gaat het GFT van zo’n driehonderd-
duizend gezinnen (zestigduizend ton per jaar) 
verwerken. Het biogas wordt gebruikt voor 

opwekking van groene stroom. Daarmee houdt 
het waarschijnlijk in Nederland niet op voor 
Kompogas. Ook ROVA te Zwolle en HVC te 
Alkmaar hebben plannen voor een dergelijke 
installatie. 

 
 

Kunststofinzameling 
Per 2009 wordt door de landelijke overheid 
verplicht gesteld om alle kunststofafval - van 
flessen tot krimpfolie en schaaltjes van 
vleeswaren enz. - uit de afvalstroom apart te 
houden en te hergebruiken. In Rhenen gebeurt 
dat nu al op een enkel adres (bijvoorbeeld bij de 
Aldi en bij de gemeente zelf). Er loopt nog 
onderzoek naar een gepaste vorm voor de 
particuliere huishoudens. Komen er centraal 
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containers (terug) in de straat, of krijgt iedereen 
een container bij huis? Er kan ook gekozen 
worden voor een speciale afvalzak die naast de 
container bij het huisvuil aan de straat wordt 
gezet. Gemeenten en AVU (AfvalVerwerking 
Utrecht) bestuderen de juiste aanpak tot medio 
2009. Dan moet het het nieuwe beleid ingevoerd 
worden. 
 
Blauwe Bever 
Genieten van de natuur rond Rhenen met Het 
Utrechts Landschap. Dat kan met een excursie 
met de Blauwe Bever. De groepen bestaan 
meestal uit 20 à 30 personen en komen met een 
familiefeestje of uitje van personeel van 
scholen, bedrijven of overheden of via vrije in-
tekening. Het is heel plezierig vrijwilligerswerk 
om je kennis uit te kunnen dragen van de flora 
en fauna, de oeverlandschappen, het water-
beheer van de Nederrijn en de historie van 
Rhenen. Een speciale boot- en landexcursie in de 
zomer met als thema de dan schitterend massale 
bloei in geel, wit en paars van de ruigteflora met 
o.a. Zwarte mosterd, Boerenwormkruid, Jacobs-
kruiskruid, Late guldenroede, Sikkelklaver, 
Duizendblad, Wilde bertram, Peen, Kattenstaart, 
Kattendoorn, Distels, Smeerwortel, Leverkruid. 
Van vele soorten zijn verhalen te vertellen over 
oude gebruiken en hoe de plant aan zijn naam 
komt en de mensen vinden dat prachtig om te 
horen. Kijk voor het vaarschema op de site van 
Het Utrechts Landschap. 
 
Grebbeberg 
De ruigtevegetatie aan de voet van de Grebbe-
berg is uit de hand gelopen. Het Utrechts 
Landschap is daar gaan maaien en afvoeren! Er 
was nogal wat commotie onder botanici over het 
verdwijnen van de bijzondere stroomdalflora 
door het dichtgroeien met o.a. Grote Brand-
netel, Bramen, Haagwinde, Grote klit en Harig 
wilgenroosje. Aanvankelijk dacht HUL te kunnen 
volstaan met begrazing door de galloways en 
koniks maar deze kwamen er ook niet meer 
door… Het oostelijke deel is nu weer kort zodat 
rund en paard er weer kunnen grazen en 
bijzondere planten mogelijk terugkeren. Hopelijk 
wordt ook de rest van de steilrand aan de 
zuidzijde van het fietspad volgend jaar gekort-
wiekt. Ziet u opmerkelijke veranderingen, meldt 
het Dirk Prins. 
 
Plantage Willem III 
Om het hier niet te laten dichtgroeien wordt een 
beheerplan opgesteld. Er moet misschien wel 
eens een kudde schapen worden ingezet naast de 
reeds aanwezige begrazing door galloways en 
koniks (plus reeën!). Daarnaast moeten er ooit 
wellicht ook bomen zoals Grove den en Ruwe 
berk worden gekapt om het hier zo fraaie 
panoramalandschap (half)open te kunnen hou-

den. Aangaande de geologie is er geadviseerd het 
sneeuwsmeltwaterdal dat uit de laatste ijstijd 
dateert en als aardkundig monument is aange-
wezen, wat zichtbaarder te maken door de kap 
van bomen. 
De consul van dit gebied is Maarten Mulder uit 
Elst. 
 

 
 
Windenergie aan de A15 bij Echteld 
De vier molens die deze zomer zijn geplaats aan 
de zuidelijke horizon van Rhenen (stad) zouden 
ook voldoende zijn voor de stroomvoorziening 
van alle Rhenense stadsbewoners! 
Waar gaan we op Rhenens grondgebied wind-
molens plaatsen? Of gaat onze voorkeur toch uit 
naar het gebruik van zonne-energie? 
 
Spaarlampen 
De bezoekers van de informatiemarkt over 
energie ontvingen een spaarlamp. Het schijnt dat 
slechts 30% van de Nederlanders spaarlampen in 
huis gebruikt. Dat viel ons erg tegen. 
 

 
 

Opleiding kerngroepleden 
We zijn het niet gewend u te melden maar we 
doen ook aan opleiding/bijscholing van de 
kerngroepleden. Op die manier blijven we bij de 
tijd op het gebied van regels en wetgeving. 
Zo zijn Willy Hoorn-de Vries en Luuk Derks dit 
jaar op cursus geweest rond de nieuwe Wet op 
de Ruimtelijke Ordening. Daarnaast is Luuk 
samen met Anita Berends naar een seminar van 
de Kamer van Koophandel geweest over ‘Wetten 
en regels voor stichtingen & verenigingen’. 
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OVERZICHT KERNGROEPLEDEN 
 
Bestuur: 
Voorzitter Han Runhaar 
Vice-voorzitter Roel van de Weg 
Secretaris Jules Scholten 
Penningmeester Anita Berends (tevens redactie 
Nieuwsbrief) 
Bestuurslid Willy Hoorn-de Vries 
 

 
 
Kerngroepleden: 
Luuk Derks 
Pascalle Jacobs 
Merimari Kimpanpää 
Anja Langefeld 
Sander van Opstal 
Dirk Prins 
Wil Schulte 
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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, voorlichting, 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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