
 1

  

 

 

 

 

Wat deed WMR afgelopen halfjaar? 

Nieuwe kerngroepleden 

Bekendheid WMR 

Excursie Palmerswaard 

WMR Jaarvergadering 

Plannen Palmerswaard en 

   uiterwaarden Rhenen 

Ontwikkelingen Middelwaard-west 

Paddentrek 

Vogelenzang 

Informatiebijeenkomst steilrand Elst 

Slibstort Ingensche Waarden 

Wijkbeheer en WMR 

Gebiedsvisie Grebbeberg 

Excursie Liniehutten 

De passie voor flora en fauna (column) 

Fietsverbinding over Grebbeberg 

Financieel jaarverslag 

Fietsverbinding Elst-Rhenen 

Nieuwe zendmast in Elst? 

Korte Berichten 

 

Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 2009 NR. 1 



 2

 

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. 
Daarin kunt u lezen over onze activiteiten in 
het afgelopen halfjaar zoals wij die hebben 
uitgevoerd op uiteenlopende terreinen en 
onderwerpen. Hieronder vindt u een kort 
overzicht. Sommige van die activiteiten staan 
meer uitgebreid elders in deze Nieuwsbrief.  
 
De oplage van het boek ‘Natuurlijk Rhenen, 
ontdek de mooiste plekjes van Rhenen’, dat 
vorig jaar werd opgesteld ter gelegenheid 
van de viering van het 750-jarig bestaan van 
Rhenen, is voor een deel uitgedeeld aan de 
donateurs en de rest is in de afgelopen 
maanden geheel verkocht. We mogen dus 
spreken van een groot succes. Het boek is 
dan ook een ‘must’ voor liefhebbers van de 
natuur rondom Rhenen. 

 
Natuuractiviteiten 
Begin februari organiseerden wij met 
medewerking van Het Utrechts Landschap 
een excursie in de Palmerswaard. We deden 
dat met het oog op het Inrichtingsplan uiter-
waarden dat de gemeente in ontwikkeling 
heeft. De belangstelling was groot. Deze 
excursie wordt herhaald in mei voorafgaande 
aan de Jaarvergadering. 
Vanwege het late voorjaar begonnen de 
padden, kikkers en salamanders pas aan het 

einde van maart aan hun jaarlijkse trek naar 
hun geboorteplassen en ging de groep 
vrijwilligers aan de slag met het overzetten 
van deze dieren. Er zijn nu in samenwerking 
met provincie en gemeente waarschuwings-
borden geplaatst met het opschrift dat het 
padden overzetten plaatsvindt. 
Op 7 april deed Dirk Prins mee aan de Boom-
feestdag voor scholen. Op die dag heeft hij 
14 groepen verteld over salamanders, stekel-
baarsjes en andere waterbeestjes die hij de 
dag tevoren had verzameld in sloten en 
plassen. 
 
Overleg met wethouders 

In november 2008 vond het halfjaarlijkse 
voortgangsgesprek plaats met de wet-
houders voor milieu en natuur. We vernamen 
daar dat de door de provincie Utrecht 
gewenste verbreding van de N225 in de 
insnijding in de Grebbeberg (althans 
voorlopig) buiten de planvorming wordt 
gehouden. De planvorming voor de rest van 
het tracé tussen de Candialaan en de 
Erebegraafplaats kan gewoon doorgaan. We 
zijn ingenomen met deze ontwikkeling omdat 
verbreding van de weg over de Grebbeberg 
ons inziens overbodig is en nadelig voor 
natuur en cultuurhistorie. 
De gemeente en zwembad ’t Gastland zijn 
nog steeds in overleg over de mogelijkheid 
van plaatsing van zonnecollectoren op het 
dak van het zwembad. 
We zijn inmiddels bezig na te denken over 
een vervolgactie op de Informatiemarkt 
‘energiebesparing en toepassing van duur-
zame energie’ die we vorig jaar in oktober 
samen met de gemeente organiseerden. Dit 
doen we in overleg met wethouder Van 
Hees. 
 
Bijdragen aan en reacties op plannen 
Er waren weer heel wat plannen die onze 
aandacht vroegen. Hier volgt een greep 
daaruit. Er is veel werk besteed aan het 
bestemmingsplan voor het bedrijventerrein 
Remmerden. Eind maart dienden wij bij GS 
van Utrecht bedenkingen in over dit plan en 
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vooral over de uitbreiding van Remmerden. 
Ook dienden we in maart bedenkingen in bij 
GS Gelderland over het bestemmingsplan 
van de gemeente Buren over de op- en 
overslag van zand en grind in de 
Middelwaard-west. We maakten reacties op 
het voorontwerp bestemmingsplan voor het 
DAMKRO terrein in Elst en het Beheer- en 
ontwikkelplan Rijkswateren (in verband met 
Palmerswaard). Ook leverden we informatie 
voor de ‘Gebiedsvisie Grebbeberg’, het 
‘Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte’, 
het ‘Bomenbeleidsplan Rhenen’ en het 
‘Beheerplan Natura 2000’ van Gelderland en 
Utrecht voor de uiterwaarden bij Rhenen. 
 
Meer bekendheid geven aan ons werk 
We zijn ook bezig met verschillende acties om 
aan ons werk meer bekendheid te geven. 
Daarmee hopen we tegelijkertijd het aantal 

donateurs te vergroten. Het is ons namelijk 
gebleken dat het aantal door de jaren heen 
vrijwel constant blijft terwijl de bevolking van 
Rhenen groeit. Dat moet dus beter kunnen! 
 
De kerngroep 
Het doet ons genoegen dat er zich twee 
nieuwe leden bij de kerngroep hebben 
aangemeld: Ineke Kroes en Lars Sluiter. Ineke 
wil zich vooral bezig houden met milieu 
educatie voor zowel volwassenen als kinder-
en. Lars voelt zich aangetrokken tot uiteen-
lopende onderwerpen en activiteiten. Zo 
meldde hij zich meteen aan voor het padden 
overzetten. Welkom aan beiden. 
 
Wij wensen u veel leesplezier met deze 
Nieuwsbrief! 
 
Jules Scholten en Han Runhaar 

 
 

NIEUWE KERNGROEPLEDEN 
 

Ineke Kroes 
Ik ben geboren twee kilometer ten oosten 
van Dalfsen, letterlijk in de uiterwaarden van 
de Overijsselse Vecht. Ongeveer gelijktijdig 
werd mijn interesse in natuur en milieu 
geboren. Mijn naam is Ineke Kroes, en ik ben 
sinds zeer kort lid van de kerngroep WMR.  
Wellicht ken je me al, vanuit de Gemeen-
teraad, waar ik momenteel deel uitmaak van 
de fractie van de Progressieve Combinatie. 
Of misschien van de zang, ik zing af en toe 
solo in de Gedachtenis kerk, ik heb daar in 
het verleden geholpen om het Cukikoor en 
het jongerenkoor Spirit te begeleiden. Of van 
de Stichting Newa, waarmee ik ieder jaar op 
de Wereldmarkt sta 
om producten uit 
Nepal te verkopen, 
en daarmee geld 
inzamel voor projec-
ten van de Stichting. 
Vanuit mijn oorspron-
kelijke studie ben ik 
bioloog (richting bo-
tanische ecologie) en 
daarnaast landbouw-
kundige (akkerbouw). Daarnaast heb ik een 
flink aantal jaren in het onderwijs gewerkt als 
biologiedocent en als leraren-opleider c.q. 
onderwijsontwikkelaar. Ik woon sinds 1992 in 
de Gemeente Rhenen. De eerste jaren in Elst, 
en na een korte onderbreking in 1998, woon 
ik met veel plezier in Rhenen. Toen ik aangaf 

wel interesse te hebben in het werk van de 
WMR lag het voor de hand dat natuur en 
milieu educatie iets is waarin ik me wil en kan 
inzetten. Dat is helemaal mijn richting. Ik zal 
me dus in eerste instantie op een rustige 
manier oriënteren en inwerken in de 
Rhenense natuur en milieu educatie, en dan 
zal daarna blijken wat mijn echte inbreng 
gaat worden. Maar ik kan met zekerheid een 
goede inbreng hebben vanuit mijn vak-
gebied. 
 
Lars Sluiter 
Ik ben tijdens mijn studie bos- en natuur-
beheer aan de universiteit van Wageningen 
in Rhenen komen wonen. De twee jaar die ik 
inmiddels in Rhenen woon heb ik veel mooie 
natuur plekken in en om Rhenen gevonden. 
Ik ga graag vogels kijken in het uiter-
waardengebied Palmerswaard of een goede 
wandeling maken in 
de bossen bij de 
Grebbenberg. 
Verder werk ik als 
ecologisch adviseur 
bij CSO advies-
bureau in Bunnik. 
Tijdens mijn werk 
hoorde ik voor het 
eerst van de Stich-
ting Werkgroep Mil-
ieubeheer Rhenen. 
Ik was meteen geïnteresseerd in de WMR, 
want het leek me leuk actief mee te helpen 
met enkele natuurgerelateerde projecten in 
mijn eigen omgeving. 
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BEKENDHEID WMR 
De WMR zou graag een uitbreiding zien van 
het aantal donateurs. Onze belangrijkste 
reden daarvoor is dat een groter aantal 
donateurs het draagvlak voor de doel-
stellingen en activiteiten van de WMR kan en 
zal vergroten. Het belangrijkste contact met 
de donateurs loopt via de twee-jaarlijkse 
nieuwsbrief waarin de activiteiten van de 
WMR uitvoerig worden toegelicht. De 
donateurs ontvangen automatisch een thuis-
bezorgd exemplaar. 
Toch zouden wij graag een breder publiek 
willen bereiken. U als huidige donateur kan 
ons daarbij een handje helpen. ‘Mond tot 
mond’-reclame – zo blijkt in de praktijk – leidt 
het beste tot grotere bekendheid en ook tot 
een aanwas van nieuwe donateurs (hopen 
wij). 
In eerste instantie kunt U belangstellenden 
verwijzen naar onze website: 

www.stichtingwmr.nl 
Hier is uitvoerige informatie te vinden over de 
WMR. De website wordt goed up to date 

gehouden en ook de nieuwsbrieven zijn hier 
opgenomen. 
Heeft U een suggestie aan wie wij – uiteraard 
vrijblijvend – een ‘proefexemplaar’ van onze 
nieuwsbrief kunnen zenden, geef dan de 
naam en het adres door aan onze eind-
redacteur: 
Anita Berends: anita.berends@online.nl (0318-
472874) 
 
Roel van de Weg & Pascalle Jacobs 
 

OPROEP OPGEVEN E-MAILADRES 
In aanvulling op het meer bekend maken van 
de WMR willen we graag uw e-mailadres 
ontvangen (indien u die heeft) zodat wij in 
staat zijn bij bepaalde gelegenheden, acties, 
excursies etc. u als donateur snel te kunnen 
informeren. Overigens krijgt u de nieuwsbrief 
gewoon thuisbezorgd tenzij u uitdrukkelijk 
aangeeft dat u die digitaal wilt ontvangen. 
Opgave e-mailadres: anita.berends@online.nl 
 
Anita Berends 

 

 

EXCURSIE NAAR DE PALMERSWAARD 
 
Afgelopen februari organiseerde de 
Werkgroep Milieubeheer Rhenen een 
excursie naar het uiterwaardgebied de 
Palmerswaard. Veel mensen kennen het 
gebied van naam, maar verrassend weinig 
mensen hebben er ooit een langere 
wandeling gemaakt. Dit komt deels door dat 
het gebied vooral in de zomer moeilijk 
toegankelijk is. 
 

 
Excusiedeelnemers (foto Wil Schulte) 

 
De Palmerswaard is in beheer van Het Utrecht 
Landschap (HUL) en momenteel worden er 
plannen gemaakt om het gebied te gaan 
inrichten en beheren. De WMR is betrokken bij 

de plannen voor de Palmerswaard maar is 
het niet met alle geplande ideeën eens. Een 
excursie leek ons een uitgelezen kans om aan 
geïnteresseerden te laten zien hoe bijzonder 
de Palmerswaard is, welke plannen er 
momenteel zijn en wat de mogelijke voor- en 
nadelen kunnen zijn van de te verwachten 
maatregelen. 
Zaterdagmiddag 7 februari verzamelde zich 
zo’n 35 mensen op de parkeerplaats van 
Tante Loes, een fantastische opkomst, zeker 
omdat de regen de hele ochtend met 
bakken uit de lucht kwam. Onderleiding van 
Han Runhaar, ecohydroloog, Nico Jaarsma, 
zoetwater ecoloog, Dirk Prins, plantendes-
kundige, Rose Blommers, amfibieëndes-
kundige en de boswachter van HUL Hugo 
Spitzen, begonnen we aan de excursie. We 
stonden stil bij locaties met bijzondere 
stroomdalvegetaties, sporen van bevers, de 
kikker- en padden-poeltjes en het stuk unieke 
hardhoutooibos op de overgang tussen 
uiterwaard en Heuvelrug. Een van de 
maatregelen die gepland is voor de 
Palmerswaard is het graven van een 
nevengeul. Er werd uitge-breid stilgestaan bij 
de eventuele voor- en nadelen van zo’n geul 
en bij het plan van de WMR om geen 
nevengeul te graven maar de bestaande 
troebele plassen eenzijdig met de rivier te 
verbinden. Meer over de ideeën van de WMR 
over de inrichting van de Palmerswaard kunt 
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u lezen elders in deze nieuwsbrief en op onze 
website: 
www.stichtingwmr.nl/regio Betuwe en Rijn. 
Het was een informatieve bijeenkomst en 
voor diegene die de excursie gemist hebben, 
op 19 mei houdt de WMR haar jaarver-

gadering met weer een interessante excursie 
door de Palmerswaard. Hierover kunt u elders 
in deze nieuwsbrief meer lezen. 
 
Pascalle Jacobs 

 

WMR JAARVERGADERING 
 

 
 
Thema Inrichtings- en beheerplan voor de Palmerswaard 

Locatie en vertrekpunt excursie De Westpoort, Veerweg 1, Rhenen 

Datum/tijd Dinsdag 19 mei 2009 

Programma 18:45-20:15 - Excursie naar de Palmerswaard, verzamelen voor 
de Westpoort 
20:15-20:30 - Terug naar Westpoort, koffie en thee 
20:30-22:00 - Presentatie door Het Utrechts Landschap en dis-
cussie met forumleden en aanwezigen in de zaal 

Contact Pascalle Jacobs  

Website www.stichtingwmr.nl 

 Aanmelding niet nodig 
 
Ook zo nieuwsgierig naar de plannen voor de Palmerswaard? Ga dan op dinsdagavond 19 mei 
mee met de excursie en doe mee aan de discussie! 
 
Zoals elders in deze nieuwsbrief al te lezen is, zijn er verschillende plannen voor de Palmerswaard. 
Om de donateurs van de WMR en andere belangstellenden een overzicht te geven van de 
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plannen en de visie van de WMR op deze plannen, houdt de WMR dit jaar haar jaarvergadering 
met als thema: ‘de ontwikkelingen in de Palmerswaard’. 
 
We beginnen op dinsdagavond 19 mei met een excursie naar de Palmerswaard, onder leiding van 
een uiterwaarddeskundige en Han Runhaar, voorzitter van de WMR en ecohydroloog. We 
wandelen naar de plek waar een nevengeul gepland is en discussiëren over de mogelijke voor- en 
nadelen van een nevengeul in dit gebied. 
Na afloop van de excursie zal Het Utrechts Landschap, beheerder van de Palmerswaard, een 
overzicht geven van haar plan voor de Palmerswaard gevolgd door een discussie met onder 
andere Het Utrechts Landschap, de gemeente Rhenen en de WMR. De zaal wordt uiteraard van 
harte uitgenodigd mee te doen aan de discussie! 
 
Pascalle Jacobs 

 

PLANNEN VOOR DE PALMERSWAARD EN 

DE UITERWAARDEN BIJ RHENEN 
 
Momenteel zijn verschillende plannen in de 
maak voor de uiterwaarden bij Rhenen. Het 
gaat om het gehele gebied vanaf Vogelen-
zang ten oosten van de Rijnbrug tot en met 
de Palmerswaard in het westen. 
 
De uiterwaarden bij Rhenen inclusief de 
Palmerswaard zijn een onderdeel van het 
Natura 2000 gebied dat is aangewezen langs 
de Neder Rijn. De uiterwaarden behoren ook 
tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en 
de robuuste verbindingszone langs de Neder 
Rijn, die de Veluwe moet verbinden met de 
Utrechtse Heuvelrug. Alle plannen moeten 
daarom getoetst worden aan de ‘nee, tenzij’ 
beschermingsformules van Natura 2000 en de 
EHS. Volgens die toets zijn activiteiten die niet 
behoren tot natuurontwikkeling slechts toege-
staan als er geen alternatieven elders 
mogelijk zijn en als er belangrijke maatschap-
pelijke redenen zijn die dergelijke activiteiten 
in het natuurgebied nodig maken. 
De WMR zou graag zien dat er een betere 
afstemming komt tussen alle betrokken 
overheden en alle plannenmakerij. 
 
Palmerswaard 
Een van de plannen die in de maak zijn voor 
de Palmerswaard is een inrichting- en 
beheerplan van bureau Stroming. Dit plan is 
ontwikkeld in opdracht van de beheerder 
van de Palmerswaard: Het Utrechts Land-
schap (HUL). Bij deze plannen was de WMR 
vanaf het begin betrokken, ze leverde 
inbreng en uiteindelijk schreef ze zelf een plan 
(zie hiervoor www.stichtingwmr.nl) omdat ze 
zich niet geheel kon vinden in het plan van 
Stroming. Op dit moment is het nog niet 
bekend wat HUL wil doen met het gebied. 
Vanuit de Rijksoverheid is er ook een plan 
waarin de Palmerswaard is opgenomen. Dit is 

het Beheer en ontwikkelplan Rijkswateren 
(BPRW). In het BPRW staat er voor de 
Palmerswaard onder andere een tweezijdig 
aangetakte geul gepland. De WMR diende 
tegen dit plan een zienswijze in bij het 
ministerie van verkeer en waterstaat. Het 
voornaamste bezwaar, net als bij het plan 
van Stroming, is de tweezijdig aangetakte 
geul. De WMR is van mening dat een 
dergelijke geul een bedreiging vormt voor de 
kwelzones in het gebied en de amfi-
bieënpoelen. Door de aanleg van een 
nevengeul komt de rivier veel verder het 
gebied in. Hierdoor vindt (via het grondwater) 
beïnvloeding plaats van de natuurwaarden 
op de overgang naar de steilrand 
(kwelzones). Iets dergelijks heeft in de 
Amerongse Bovenpolder voor het verlies van 
kwelafhankelijke vegetaties gezorgd. 
Voor het aanleggen van een nevengeul 
moet de zomerdijk worden doorbroken, dit 
zal naar verwachting de overstromings-
frequentie in het gebied verhogen. Belangrijk 
zijn de aanvoer van voedselrijk water, slib en 
vis. Genoemde wateren danken hun natuur-
waarden aan de isolatie van de rivier, de 
aanleg van de nevengeul kan dit tenietdoen. 
Tot op heden hebben we nog geen reactie 
gehad op onze zienswijze op het BPRW. 
 

 
Recreatie bij passantenhaven (foto Dirk Prins) 
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De uiterwaarden bij Rhenen 
Momenteel worden twee plannen opgesteld 
voor het gehele uiterwaardgebied bij 
Rhenen, dus inclusief de Palmerswaard. De 
gemeente heeft een concept Inrichtingsplan 
bestaande uit een kaart en een toelichting 
gelanceerd. Daarnaast is de provincie 
Gelderland bezig om in het kader van Natura 
2000 beheerplannen op te stellen voor de 
Natura 2000 gebieden langs alle Rijntakken 
en dus ook langs de Neder Rijn. Gelderland 
stelt de beheerplannen op als trekker in 
samenwerking met Utrecht, het Ministerie van 
LNV en RWS. 
Het Inrichtingsplan van Rhenen is tot stand 
gekomen door middel van een ‘open plan 
proces’ in de periode van november 2008 tot 
en met januari 2009 waaraan burgers konden 
deelnemen. In de RBC van 25 maart jl. 
presenteerde wethouder Van Hees het 
conceptplan. Het is de bedoeling om in de 
gemeenteraad van 2 juni 2009 het plan te 
bespreken en vast te stellen. 
In het Inrichtingsplan is voor de Palmerswaard 
het voornemen van de aanleg van een 
tweezijdig aangetakte nevengeul indicatief 
opgenomen. Wij zijn van mening dat het plan 
aandacht moet besteden aan het alternatief 
dat de WMR heeft ontwikkeld om reden die 
hiervoor is aangegeven. Een tweezijdig aan-
getakte nevengeul met frequente water-
doorvoer heeft als extra nadeel dat het 
moeilijk zal zijn aansnijding te vermijden van 
het in het gebied aanwezige depot met 
ernstig verontreinigd baggerslib. 
 

 
 
Het Inrichtingsplan geeft ook aan welke 
ontwikkelingen zijn voorzien op het Veerwei-
terrein ten aanzien van recreatie en 
evenementen. Uit de toelichting bij het plan 
kan niet worden opgemaakt of alle voor-
gestelde vormen van nieuw recreatief 
gebruik zijn getoetst aan de beschermings-

formules van Natura 2000 en de EHS. Zo stelt 
het plan voor om aan de voet van de 
steilrand langs de N225 een parkeervoor-
ziening aan te leggen. Die voorziening is al 
opgenomen in het Parkeerbeleidsplan dat in 
januari door de Raad is vastgesteld. In het 
Inrichtingsplan noch in het Parkeerbeleids-
plan is rekening gehouden met de stroomdal-
flora die op de steilrand voorkomt (met 
soorten als Kleine pimpernel, Geoorde zuring 
en Wilde cichorei) en die door de parkeer-
voorziening ernstig bedreigd zal worden. Ook 
staat in de toelichting niet vermeld dat 
helikoptervluchten op het Veerweiterrein 
worden toegestaan tot een maximum van 24 
dagen per jaar! Het is bekend dat helikopter-
vluchten veel geluid en luchtverontreiniging 
produceren. Deze mogelijkheid lijkt ook niet 
getoetst aan Natura 2000 en de EHS. 
Verder moet worden opgemerkt dat er in het 
plan geen melding is gemaakt van de brief 
die B&W in oktober 2008 schreef aan het 
Inspraakpunt Natura 2000 met het verzoek 
om het Veerweiterrein en de uiterwaard 
tussen de Veerweg en de Rijnstraat buiten de 
begrenzing van het Natura 2000 gebied te 
plaatsen. Niet alleen zou daardoor ca. 30% 
van het oppervlak Natura 2000 gebied 
afvallen, maar zal aan de samenhang van 
het gehele Rhenense uiterwaardgebied 
afbreuk worden gedaan. Ook wordt de 
ecologische west-oost verbinding langs de 
Neder Rijn geblokkeerd wanneer meer 
activiteiten dan beschreven in het concept 
Inrichtingsplan zouden worden toegelaten. 
Het is een ervaringsfeit dat het loslaten van 
een natuurstatus en het stapsgewijs toelaten 
dan wel uitbreiden van allerlei gebruik, de 
deur openzet voor verdere aantasting. 
 
Naast het Inrichtingsplan is de provincie 
Gelderland dus bezig met een beheerplan 
voor het Natura 2000 gebied langs de Neder 
Rijn. Voor zover bekend is er nog geen 
afstemming geweest tussen Rhenen en 
Gelderland over de respectievelijke plannen. 
Het is duidelijk dat die afstemming er moet 
komen voordat Rhenen het Inrichtingsplan 
kan vaststellen. Zo niet, dan loopt Rhenen het 
risico dat later dit jaar een stap terug gezet 
zal moeten worden. De WMR heeft in maart 
de projectleider van het beheerplan 
Gelderland op de hoogte gesteld van de 
ontwikkelingen in Rhenen bij de opstelling van 
het Inrichtingsplan. 
 
Pascalle Jacobs en Jules Scholten 
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ONTWIKKELINGEN MIDDELWAARD-WEST 
 
Wat is de stand van zaken van de ont-
wikkelingen op het bedrijventerrein Middel-
waard-west dat gelegen is op de zuidoever 
van de Rijn tegenover Rhenen? 
Het gaat om 3 activiteiten. Twee daarvan zijn 
in bedrijf (één met de nodige vergunningen 
en één zonder vergunningen). Voor het 
derde bedrijf is de besluitvorming over de 
aanleg ver gevorderd. 
 
Van Cooten Diervoeders B.V. 
Het bedrijf heeft een concept aanvraag voor 
de revisievergunning op grond van de Wet 
milieubeheer (Wm) ingediend bij de provincie 
Gelderland. Het bedrijf gaat een nieuwe 
bedrijfshal bouwen die het mogelijk maakt 
dat minder vrachtwagentransporten nodig 
zijn, waardoor ook de stofproductie zal 
afnemen. Er komt verder een aanpassing van 
de loswal. Daarvan wordt een vermindering 
van de geluid- en lichthinder verwacht. In de 
vergunning worden alle hinderaspecten van 
het bedrijf met voorschriften geregeld. 
De concept aanvraag wordt momenteel 
besproken inclusief een werkbezoek aan het 
bedrijf. Het ligt in de verwachting dat de 
definitieve aanvraag in mei kan worden 
ingediend en in procedure gebracht. 
 
Houtversnipperingsbedrijf Middelwaard B.V. 
In de vorige Nieuwsbrief schreven we dat het 
bedrijf gelegaliseerd zal worden. Er is een 
herziening van het bestemmingsplan nodig 
alsook verschillende milieuvergunningen. 
Uit contact met de gemeente Buren blijkt dat 
er sindsdien geen enkele voortgang is 
geboekt. Er is onvoldoende capaciteit bij de 
gemeente om te kunnen werken aan een 
oplossing van het probleem. We hebben 
wethouder Van Hees gevraagd om met zijn 
collega van de gemeente Buren te 
overleggen hoe deze impasse doorbroken 
kan worden. Het onderwerp zal ook ter 
sprake worden gebracht tijdens het 
voortgangsgesprek op 20 mei a.s. met 
wethouders Van Hees en Van Miltenburg. Het 
achterwege blijven van actie geeft een 
verkeerd signaal aan de ondernemer (uit 
Rhenen!) die werkt zonder vergunningen en 
zonder een geldige bestemming. 
 
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 2008. 

Op 22 juli 2008 diende de WMR een zienswijze 
in bij de Gemeenteraad van Buren. Daarin 
staat dat wij het initiatief van Dekker van de 
Kamp (voorheen K3 Industriezand) voor de 
oprichting van een inrichting in de Middel-
waard-west voor de op- en overslag van 
zand, grind en klei ongewenst vinden. Het 
plan heeft betrekking op een gebied dat ligt 
in de uiterwaard van de Neder Rijn dat is 
aange-wezen als speciale beschermingszone 
in het kader van de Europese Vogelrichtlijn 
(Natura 2000). 
Op 27 januari 2009 stelde de gemeenteraad 
van Buren het bestemmingsplan vast. Onze 
bezwaren werden bijna allemaal ongegrond 
verklaard. De meeste andere ingediende 
zienswijzen (inclusief die van B&W Rhenen), 
werden ook ongegrond verklaard. Het 
vastgestelde bestemmingsplan lag ter visie 
tot 26 maart. Op 16 maart dienden wij 
bedenkingen in bij het College van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland. De 
brief met bedenkingen is in te lezen op de 
website www.stichtingwmr.nl 
Onze bedenkingen richten zich in het 
bijzonder op de conclusies van het 
ecologisch onderzoek dat gebruikt werd als 
onderbouwing van het bestemmingsplan. In 
de vorige Nieuwsbrief schreven we al dat het 
veldwerk van dat onderzoek plaats vond op 
één dag in de zomer van 2005 waardoor 
nooit de aanwezigheid kon worden 
vastgesteld van de Kolgans en de Kleine 
zwaan die het Natura 2000 gebied benutten 
als overwinteringsgebied. Beide vogels zijn 
aangewezen als kwalificerende soorten voor 
het Natura 2000 gebied. 
 

 
Locatie op- en overslag zand en grind (foto Jules 
Scholten) 

 
Op basis van het onderzoek is ook geen 
ontheffing van de Flora- en faunawet (FFw) 
aangevraagd bij het ministerie van LNV. Het 
blijkt nu uit een andere zienswijze die was 
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ingediend over het bestemmingsplan, dat er 
Ringslangen in het gebied voorkomen. 
De Ringslang (Natrix natrix) is een be-
schermde soort die vereist dat er een ont-
heffing of een vrijstelling op grond van de FFw 
wordt gegeven. 
Dekker van de Kamp heeft laten weten dat 
het onduidelijk is in hoeverre RWS bij de 
uitwerking van de maatregel van de PKB 
Ruimte voor de rivier ‘Uiterwaardvergraving 
Middelwaard’ gebruik wil maken van het 
alternatieve plan van het bedrijf voor de 
aanleg van een nevengeul met natuur-
ontwikkeling in de Middelwaard. In dat 
alternatieve plan zou de nevengeul ten 
oosten van de brug beginnen in het oostelijk 
deel van de Middelwaard en doorlopen tot 

voorbij de plas in de Middelwaard-west. De 
WMR vindt dit alternatief een veel beter plan 
dan de maatregel die is opgenomen in de 
PKB voor de Middelwaard die uitsluitend 
betrekking heeft op de Middelwaard-oost. 
Terwijl wij dus tegen het plan voor de op- en 
overslag zijn, staan we sympathiek tegenover 
het voorstel voor de nevengeul met natuur-
ontwikkeling. 
Dekker van de Kamp is van plan om het 
alternatief over de nevengeul in te brengen 
bij Gelderland in de opstelling van het 
beheerplan voor de Natura 2000 gebieden 
langs de Neder Rijn (zie elders in deze 
Nieuwsbrief over dat beheerplan). 
 
Jules Scholten 

 

 

PADDENTREK 2009 
 
Dit jaar heeft de paddenwerkgroep onder 
leiding van Gerard Vernooij en Olga van der 
Donk 686 padden en 13 kikkers de N225 
tussen Rhenen en Elst overgezet. Dit is bijna 
de helft minder dan padden dan in 2008. 
 

Padden en kikkers overgezet
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Na een lange koude winter startten we met 
rapen op 12 maart met 2 padden. Daarvoor 
was er al vanaf 28 februari gekeken bij 
temperaturen vanaf 10° C overdag en 8° C in 
de avond. Was de bodem nog te koud? 
Ook dit jaar waren er weer 25 deelnemers. 
Rodolphe kwam erbij en Jan Mulder stopte er 
na jaren mee. Meestal waren we er met 
minimaal 6 mensen per avond. Daardoor 
hebben we relatief weinig verkeersslacht-
offers onder de dieren gehad. Op gunstige 
avonden spraken we met meer af en 
kwamen er ook spontaan mensen extra. 
Op de piekavond waren we met z’n 15-en en 
redden we 258 padden en een kikker, er 
waren slechts 8 slachtoffers. 
We zijn dit jaar gestopt op 7 april, bij een 
totaal van 686 padden en 13 kikkers. Dit is 
veel minder dan voorgaande jaren en 
hebben we een score als in 2006. De 

oorzaak? Misschien is het lage aantal te 
wijten aan de aanhoudende nachtvorst. 
 
Opvallend: Louter vrouwtjes padden op de 
laatste avonden, en in het begin vooral 
mannetjes. 
Een piek van drie dagen lag bij zonnig en 
droog weer met temperaturen in de 
schemering vanaf 9° C, en dus niet bij nat 
weer. Dat hadden we niet veel, in ieder geval 
niet bij zachte temperaturen. Onze gegevens 
zullen worden meegenomen bij de landelijke 
telling van de RAVON (www.padden.nu). 
 
Dit jaar zijn er borden geplaatst met opschrift 
‘paddentrek’ en 50 km. Het verkeer leek 
rekening te houden met de verkeersborden, 
maar natuurlijk lang niet iedereen. Mogelijk 
wordt de weg later dit jaar heringericht, dit 
maakt het veiliger voor de paddenrapers. We 
hebben in samenspraak met een land-
schapsarchitect ook barricades voorgesteld, 
vooral voor en langs de helling en bij de verre 
bosrand, aangevuld met 2 wildtunnels. 
 

 
Pas op! Pad op de weg! (foto Dirk Prins) 
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Wat verder opviel was het zwerfvuil van 
vooral drankverpakkingen langs de weg dat 
je als vanuit het niets ziet toenemen als je een 
paar avonden achtereen komt.We hebben 
daar ook het nodige van opgeruimd. 
 
We werden nog gealarmeerd dat er bij Elst 
veel dieren overstaken zonder hulp. Misschien 
dat via de rapers in Amerongen, de WMR of 
onze eigen contacten iets van de grond kan 
komen in Elst. 
 
Tot slot: de vogels zijn al weer druk in de weer. 
De zwartkop zingt alweer in Rhenen zijn 
drukke liedje. De padden kunnen hun ding 
doen. Hun gepiep in de emmer zullen we 
echter moeten missen tot volgend jaar, het 
heeft ook iets van een afscheid. 
 
Iedereen weer hartstikke bedankt voor de 
inzet en samenwerking! 

Tot volgend jaar. Same time, same place. 
We zullen iedereen weer op tijd uit de 
winterslaap wekken. 
Geniet van het voorjaar. Onze taak zit er 
weer op. 
 
Olga van der Donk en Gerard Vernooij. 

 
 
De WMR wil alle vrijwilligers bedanken die ook 
dit jaar de padden en een enkele kikker weer 
veilig de N225 over hebben gezet, met 
speciale dank aan Olga en Gerard voor de 
coördinatie en 200% inzet. 
 

 

VOGELENZANG 
 
Voor de nieuwste uitbreidingswijk van 
Rhenen, Vogelenzang, is een Adviesgroep 
gedurende twee jaar actief geweest. Hierin 
zat een groot aantal actieve Rhenense 
groeperingen en burgers, o.a. de Rhenense 
Woningstichting, de Stichting Houd Rhenen 
Laag en de WMR. De Adviesgroep heeft haar 
werk in januari 2009 afgerond met een Advies 
aan de Gemeente. Dit advies was unaniem. 
In dit advies is een aantal suggesties gedaan 
die de Gemeente heeft overgenomen. 
Daarnaast is er ook een aantal suggesties 
gedaan dat niet is overgenomen. Bijvoor-
beeld het bouwen langs de rand van de 
Vogelzangplas. De Adviesgroep vindt dat 
hiermee zowel het landschap als de natuur 
aangetast wordt en dat de meerwaarde 
voor het plan – slechts 14 woningen – daar 
niet tegen op weegt. 
 
Iedereen die vanuit het zuiden over de 
Rijnbrug komt aanrijden, ziet de wijk rechts 
van de brug liggen. De wijk heeft daarmee 
een soort uithangbordfunctie voor Rhenen. 
Daarom moet deze wijk er echt ‘uitspatten’. 
De Adviesgroep vond dat het plan in zijn 
algemeenheid te saai en te weinig creatief is: 
de wegen zijn te recht en het inbedden van 
de wijk in het landschap en het op een 
creatieve manier gebruik maken van de 
hoogteverschillen en verschillende zichtlijnen, 
worden te weinig benut. 
Ook voor de toekomst zijn we er nog niet 
100% gerust op: hier liggen veel kansen voor 

duurzaam bouwen, waarbij geëxperimen-
teerd kan worden met nieuwe bouwstijlen en 
–materialen (leem bv.). Maar de huidige 
plannen gaan slechts uit van dat wat wettelijk 
voorgeschreven is. Compliment daarvoor, 
maar voor een creatieve en aparte gemeen-
te als Rhenen zouden we op deze aparte 
locatie toch méér willen. Helaas blijkt uit niets 
dat de gemeente en de bouwers ruimte 
willen geven voor experimenten en accenten 
in deze richting. 
 
Ecologische Verbindingszones 
Bij Vogelenzang is veel aandacht geweest 
voor de Ecologische Verbindingszone (EVZ). 
Deze is in samenspraak met de Provincie heel 
fraai ingepast waarbij het oorspronkelijke 
planontwerp behoorlijk aangepast moest 
worden. Dit is heel goed gelukt, en daarmee 
willen we de ontwerpers en de gemeente 
complimenteren. 
Wel wil de WMR naar aanleiding van de vele 
aandacht voor het Edelhert in de EVZ daar 
wat over opmerken en die vele aandacht 
nuanceren. We vinden die aandacht 
namelijk te eenzijdig en ook uit haar verband 
gerukt. Het Edelhert zal er voorlopig nog niet 
komen, maar toch is de aanleg van de EVZ 
nuttig en in deze omvang en maatvoering, 
hard nodig. We zetten hiervoor een aantal 
feiten op een rij. 
 
Wat is de reden voor deze EVZ’s? Zoals u 
wellicht bekend, gaat de natuur in Nederland 
al jaren ernstig achteruit. Recent is zelfs voor 
oer-Nederlandse soorten als Huismus en Kievit 
een forse achteruitgang geconstateerd. Het 
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ziet er naar uit dat deze achteruitgang 
voorlopig niet gestopt kan worden, ondanks 
al het beleid en de vele inspanningen die 
gedaan worden om dit proces van afbraak 
te keren. De EVZ’s moeten een bijdrage 
leveren aan het in stand blijven of weer laten 
groeien van bedreigde populaties. 
Een tweede reden is de klimaatverandering. 
De EVZ’s moeten een bijdrage leveren aan 
het ‘klimaatbestendig’ maken van populaties 
zeldzame of bedreigde soorten. De klimaat-
verandering zal grote gevolgen hebben voor 
de landbouw, de watervoorziening en ook 
voor de natuur. Klimaatzones zullen verschui-
ven en veel noordelijker of oostelijker komen 
te liggen. Populaties raken geïsoleerd en nog 
verder van elkaar verwijderd. Via EVZ’s 
moeten populaties de gelegenheid krijgen 
met de klimaatzones ‘mee te bewegen’ en 
mee op te schuiven. Zodoende moet een 
bijdrage aan het behoud van soorten 
geleverd worden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Het Edelhert als ‘embleem- of gidssoort’ 
Het nationaal beleid heeft gekozen voor het 
Edelhert als emblematische soort voor EVZ’s, 
als een soort ‘vlag’ of ‘uithangbord’. Net 
zoals de Panda dat is voor het Wereld-
natuurfonds. Maar net zoals het Wereld-
natuurfonds niet alleen voor de Panda werkt, 
worden deze EVZ’s niet alleen voor het 
Edelhert aangelegd. Sterker nog: in de 
omgeving van Rhenen komen geen 
Edelherten voor en dat zal de komende 10-20 
jaar wel zo blijven. De EVZ’s is dus niet alleen 
ontworpen voor het Edelhert, maar voor heel 
veel andere soorten en zal voor die andere 
soorten een zeer nuttige functie hebben. Die 
soorten zijn bijvoorbeeld: de Das, die ernstig 
bedreigd wordt in Nederland, en waarvoor in 
de omgeving al heel succesvol veel 
maatregelen (bijvoorbeeld dassentunnels 
onder snelwegen) zijn aangelegd. Ook de 
Boommarter, die op de Grebbeberg regel-
matig gezien is, zal baat hebben bij deze 
EVZ’s. Andere soorten zijn de Ringslang en de 
Gladde Slang, soorten die al in dit gebied 

voorkomen en die eveneens ernstig bedreigd 
zijn in Nederland. Soorten die dan ook op de 
Rode Lijst van bedreigde soorten staan. 
 

 
Ringslang (foto Dirk Prins) 

 
Waarom dan toch deze maatvoering, deze 
omvang van de EVZ’s? 
Dit is eigenlijk heel logisch: het betreft een 
aantal nogal verschillende soorten die ook 
nogal verschillende ecologische eisen stellen: 
de ene soort wil droge plekken, beschutting; 
de andere heeft juist natte plekken nodig, 
een mozaïek van open grazige begroeiing 
afgewisseld met veel beschutting, enz. Juist al 
die ecologische eisen tezamen maken dat 
de verbindingszone een zekere omvang en 
een zekere diversiteit in begroeiingpatronen 
moet hebben. Vandaar dat een maat-
voering van 30-40 meter breed heel reëel is. 
 
Zijn we het enige gebied in Nederland waar 
dit soort zaken komen? Ook elders in 
Nederland zijn deze verbindingszones 
aangelegd: bijvoorbeeld bij Terlet op de 
Veluwe, bij Soest en bij Crailoo. Op die laatste 
zijn we zo trots, dat de Koningin gevraagd is 
de openingshandeling te verrichten. Dit heeft 
ze alweer enkele jaren geleden gedaan. 
Zoiets lijkt een beetje triviaal, maar toch heeft 
een opening door de Koningin een extra 
betekenis: het betekent dat het thema EVZ’s 
maatschappelijk aanvaard is. 
 
Maar juist voor de inwoners van Rhenen en 
voor de natuurtoerist is er in de toekomst heel 
wat extra’s te beleven: men kan hier komen 
kijken naar vogels (o.a. IJsvogel), Koniks 
(teruggefokte ‘oer’-paarden), Dassen, Boom-
marters, Reeën (en over 20 jaar wellicht zelfs 
naar Edelherten …). 
 
Sander van Opstal 
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INFORMATIEBIJEENKOMST STEILRAND ELST 
 
In de vorige nieuwsbrief berichtten we over 
een onderzoek naar de natuurwaarden van 
de steilrand van Elst. Als vervolg op dat 
onderzoek werd destijds voorgesteld om een 
informatiebijeenkomst voor aanwonenden te 
organiseren. In dit artikel leest u hier meer 
over. 
 
Bijzonder stukje landschap 
Elst heeft een bijzonder stukje landschap 
binnen zijn grenzen. Het betreft de steilrand: 
de karakteristieke overgang tussen Heuvelrug 
en uiterwaard. De steilrand is een abrupte 
overgang van hoger gelegen gronden naar 
de lager gelegen uiterwaarden. De Elster 
steilrand is de vrij scherpe, beboste overgang 
tussen Heuvelrug en Rijnuiterwaard aan de 
zuidzijde van Elst. Deze bosrand geniet 
bescherming volgens het bestemmingsplan 
Kern Elst en daarbuiten in het bestem-
mingsplan Buitengebied van de gemeente 
Rhenen. 
Om aanwonenden meer informatie te geven 
over de natuurwaarden van de steilrand en 
de mogelijkheden voor beheer werd er op 26 
februari j.l. een bijeenkomst in het Dorpshuis 
van Elst gehouden. Bij het plannen van de 
bijeenkomst bleek dat Het Utrechts Land-
schap ook al van plan was een avond te 
organiseren. Zij wilden informeren over het 
ecoduct en de plannen voor de uiter-
waarden van Elst. Een samenwerking werd 
overeengekomen. 
 

 
Hardhouten ooibos (foto Anita Berends) 

 
Natuurwaarden 

De avond begon met een presentatie van 
Dirk Prins die middels een serie dia's liet zien 
welke natuurwaarden in/op de steilrand te 
vinden zijn. Daarbij legde hij ook uit hoe zo’n 
steilrand eigenlijk ontstaan is. 
Tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien) drukte 
een gigantische gletsjer in de Gelderse Vallei 

vanuit het noorden grond, grind en zand voor 
zich uit en opzij. Aan de westzijde staat deze 
heuvel van grond nu bij ons bekend als de 
Utrechtse Heuvelrug. Hoewel het tijdens de 
ijstijd veel kouder was dan nu, lag de 
temperatuur niet constant onder nul. Er 
waren ook perioden waarin het licht dooide. 
Dit smeltwater sijpelde van het ijs af, over de 
heuvel en nam daarbij grond en zand mee. 
Hierdoor ontstond een zogenaamd uitvloei-
inggebied oftewel een ‘sandr’, die we bij Elst, 
Plantage Willem III en Remmerden als een 
grote langzaam hellende vlakte goed kun-
nen zien. Later heeft de rivier deze sandr en 
de heuvelrug ‘afgeschuurd’ waardoor de 
karakteristieke steilrand is ontstaan. 
De natuurlijke begroeiing van een steilrand 
kenmerkt zich als het ‘hardhout ooibos’. Hierin 
zijn bomen te vinden als Eik, Es en Iep. Verder 
vormen de Meidoorn en de Sleedoorn een 
enorme lentepracht met hun vele bloemen 
als een smetteloos wit bruidskleed. Ook Vlier 
en Hazelaar passen bij het ooibos. Op het 
gebied van planten zijn soorten als de Wilde 
Clematis (Bosrank), Kamperfoelie, Heggen-
rank, Slangenlook, Look-zonder-look en Salo-
monszegel kenmerkend. 
De bomen en de struiken bieden beschutting, 
nestgelegenheid en voedsel voor tal van 
vogelsoorten. Denk hierbij aan: Putter, Winter-
koning, Roodborst, Boomklever, Boomkruiper, 
Vink, Zwartkop, enz. 
De natuurlijke begroeiing is ook goed voor de 
vlinders en de bijen. Deze insecten hebben 
de laatste jaren erg te lijden. Op de Look-
zonder-look kan de Oranjetip zijn eitjes 
afzetten en de Honingbij heeft bloemen 
nodig voor nectar en stuifmeel. 
Terug naar de bewoning: hier gaat het erom 
te proberen een evenwicht te vinden tussen 
de wensen van de mensen en de natuur. 
Soms kan het planten van enkele kenmer-
kende bomen, struiken of planten zoals Eik, 
Hazelaar of Vlier al een handje helpen om de 
steilrand zijn karakteristieke waarden te laten 
behouden of terug te geven. 
 
Mogelijkheden voor beheer(-advies) 
Na Dirk nam Otto Vloedgraven het woord. 
Otto is parttime landschapscoördinator voor 
de Gemeente Rhenen. Hij kan beheer-
adviezen rond natuur en landschap geven 
aan mensen die wonen in het ‘buitengebied’ 
van de Gemeente Rhenen. Dit betekent dat 
dus ook de bewoners van de steilrand bij 
hem mogen aankloppen. 
Bij bewoning van de steilrand lijken de 
belangen van de bewoners en die van de 
natuur te botsen. Mensen willen immers een 
leuke tuin met uitzicht op de uiterwaard. 
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Echter, de steilrand is een beschermd 
natuurgebied en dat vraagt om een 
aangepast beheer. 
Net als Dirk geeft Otto eigenlijk aan dat 
bewoning en natuur prima samen kunnen. Zo 
kunnen bijvoorbeeld voor meer doorzicht de 
onderste takken van de bomen gezaagd 
worden. De struiken groeien vooral in de 
lagere delen van de steilrand en belem-
meren dus niet of weinig het uitzicht en 
vormen tegelijk een goede natuurlijke 
begrenzing met de uiterwaard en vergroten 
ook de privacy van de bewoners. 
Via een aantal dia's liet Otto goede en 
minder goede voorbeelden zien van de 
huidige begroeiing en geeft hij tegelijk tips. Zo 
is er een voorbeeld van een met plastic folie 
afgedekte opslag van haardhout. Advies: 
‘liever niet’ of plant er vlierstruiken omheen 
zodat het minder opvalt. 
 

 
Met plastic afgedekt haardhout (foto Anita 
Berends) 

 
Verder zijn er voorbeelden van alleen een 
glad gemaaid gazon. Ook hier zou 
struikgewas een uitkomst kunnen zijn om de 
natuurwaarde te verhogen. 
Er is ook een voorbeeld van een Beuken-
haag. Echter, een haag van Meidoorn of 
Sleedoorn zou beter passen en geeft net 
zoveel privacy. Op een enkele plaats zijn 
knotwilgen te vinden. Deze passen echter bij 
het zachthout ooibos dat meer in de 
uiterwaarden te vinden is. 
Als er wel struweel aanwezig is kan het een 
idee zijn één of meer bomen te planten. Zo 
ontstaat een mooie mix tussen hoge 
begroeiing en laag struikgewas waar 
tussendoor naar de uiterwaard gekeken kan 
worden. 
 
Reacties 
Na de presentaties was er een mogelijkheid 
tot het stellen van vragen of het maken van 
opmerkingen. Er was een reactie van een 

bewoner die het niet zag zitten om bepaalde 
planten of bomen te planten. Anderen waren 
bang dat de Robinia’s (vaak onjuist Acacia 
genoemd) die nu op de steilrand staan 
gekapt gaan worden omdat ze eigenlijk 
geen deel uitmaken van het hardhout 
ooibos. Otto reageerde hierop door te stellen 
dat dit niet zal gebeuren. Ook mensen die de 
voorkeur geven aan het behoud van de 
Robinia’s in hun tuin t.o.v. bijvoorbeeld de Eik 
zal niets in de weg worden gelegd. Als de 
Robinia begin juni bloeit is het een 
uitstekende nectarbron voor de bijen en 
hommels die dan talrijk op de vele grote 
sneeuwwitte bloemtrossen afkomen. 
Iemand merkte de hoeveelheid bramen op 
die alles lijken te overwoekeren. Dirk gaf aan 
dat bramen alleen gedijen als er open ruimte 
is. Dus plant Vlier of Meidoorn en de Braam 
zal minder kans krijgen. 
Er waren zelfs mensen die vroegen waar ze 
zaad zouden kunnen krijgen van de 
karakteristieke planten. Dirk kan hen hierbij 
helpen. Daarnaast is het ook nog zo dat men 
subsidie van de Gemeente kan ontvangen 
indien men samen met de landschaps-
coördinator (Otto) aan een herstel van de 
steilrand werkt. 
Tijdens de vragen werd ook duidelijk dat de 
Stichting de Boom (huidig eigenaar van de 
percelen vanaf de rotonde tot de huizen bij 
de Veerweg) met de gemeente om de tafel 
gaat om te kijken of de doorzichten in de 
rand verbeterd kunnen worden. 
 

Voorbeeld: hoge bomen, lage struiken met 
daartussen zicht op de uiterwaarden en de rivier 
(foto Anita Berends) 
 
Natura 2000 
De Provincie Utrecht was ook op de avond 
aanwezig en Fleur Smout van de Afdeling 
Groen nam na de pauze het woord om meer 
te vertellen over Natura 2000. Dit plan staat 
voor een netwerk van Europese natuur-
gebieden waarbij het gaat om het in stand 
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houden van bepaalde habitats en bijbe-
horende planten- en diersoorten. Op Euro-
pees niveau wil men de biodiversiteit 
behouden en beschermen. Dit voert men uit 
via het ‘reguliere’ vergunningenstelsel en 
middels een op te stellen beheerplan. 
Voor de uiterwaarden langs de Neder 
Rijn/Lek werken de provincies Gelderland en 
Utrecht samen met de aanliggende gemeen-
ten. De provincie Gelderland neemt het 
voortouw. In gezamenlijkheid stellen de 
deelnemers een beheerplan op. In dit 
beheerplan richt men zich op 3 kenmerkende 
plantengemeen-schappen, op bepaalde 
vissen en amfibieën en op karaktersistieke 
vogels. Zoogdieren komen niet in de plannen 
voor. Reden hiervoor is dat men zich richt op 
unieke soorten voor Nederland. De 
zoogdieren die in Nederland voorkomen zijn 
niet uniek. 
Na de presentatie werden vragen gesteld. Zo 
willen Elsternaren graag de mogelijkheid 
hebben om naar en langs de rivier te lopen. Is 
dat mogelijk volgens de nieuwe ideeën? Dit 
zou volgens Fleur onderzocht moeten worden 
i.v.m. de verstoring van bepaalde zoge-
naamde doelsoorten. 
Een ander merkte op dat wel erg veel 
instanties bij het beleid betrokken zijn. Wie 
heeft nu eigenlijk de laatste stem? In principe 
is de provincie verantwoordelijk voor het 
beleid. Zij stelt het beheerplan op waarop 
overigens inspraak mogelijk is. 
In het gebied van de steilrand liggen een 
aantal bijzondere geomorfologische waar-
den. Wordt daar in het beheerplan rekening 
mee gehouden of kunnen er zo maar shovels 
aan de slag? De geomorfologische waarden 
staan in principe niet in het beheerplan maar 
deze worden al beschermd door tal van 
andere wetten dus een shovel maakt geen 
kans. 
De peildatum voor het bepalen van het 
beheerplan was 2005. Dat was rond de 
laatste wetwijziging van de Natuurbe-
schermingswet. Tussentijdse veranderingen 
zijn onderhevig aan vergunningen. Het kan 
zijn dat door het nieuwe beheerplan 
afgegeven vergunningen worden inge-
trokken indien de aangevraagde wijziging 
niet in overeenstemming is met het plan. 

Ecopassage 
Als laatste onderdeel van de avond gaven 
Hugo Spitzen (de nieuwe boswachter) en Ron 
Blom (hoofd terreinbeheer) namens Het 
Utrechts Landschap een toelichting op de 
Ecopassage en de plannen voor verdere 
inrichting rond het gebied. De nu nog kale 
stroken zullen met bomen en struiken worden 
opgevuld. Ook zal er plaats zijn voor ruigtes. 
In de uiterwaard heeft Het Utrechts Land-
schap ook al wijzigingen aangebracht. 
Rondom de plas zijn bordjes verschenen met 
‘verboden toegang’. Dit is gedaan als 
voorbereiding op een wandelpad van/naar 
de plas vanaf de N225. Het blijkt namelijk dat 
bijvoorbeeld vogels (ganzen) snel wennen 
aan het feit dat mensen steeds hetzelfde pad 
nemen. Ze ‘weten’ dan op een gegeven 
moment dat ze veilig zijn omdat de mensen 
niet dwars door het gebied zullen lopen. 
 

 
Ecopassage Elst(UT) (foto Anita Berends) 

 
Om de aanwonenden van de uiterwaarden 
de mogelijkheid van een ‘achter uitgang’ te 
geven is Het Utrechts Landschap van plan 
een wandelpad aan de voet van de steilrand 
aan te leggen. Dit leidt in de zaal tot ge-
emotioneerde reacties. Nu is het immers 
rustig: wat als iedereen daar kan lopen? Het 
gaat echter om een afgesloten wandelpad, 
dus alleen voor aanwonenden. Toch blijven 
hier de meningen over verdeeld. De 
toekomst zal leren wat het wordt. 
 
Anita Berends en Dirk Prins 

 

SLIBSTORT IN DE INGENSCHE WAARDEN 
 
Er is toch weer nieuws te melden over het 
voornemen van Ingensche Waarden B.V. om 
de zandwinput in de Ingensche Waarden te 
gebruiken voor de berging van veront-

reinigde baggerspecie en uiterwaarden-
grond. 
 
In de vorige Nieuwsbrief (2008/2) schreven we 
dat sinds 1 januari 2008 door het in werking 
treden van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) 
het mogelijk is geworden om voor een 
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stortlocatie te volstaan met een melding aan 
Rijkswaterstaat (RWS). Voorwaarden daarvoor 
zijn wel dat er sprake moet zijn van een 
nuttige toepassing (de afwerking en inrichting 
van de stortlocatie voor natuurontwikkeling 
na beëindiging van de stort) en dat geen 
bagger mag worden gestort van de 
allerhoogste verontreinigingsgraad(*). 
Wat is er sindsdien gebeurd? 
 

 
Uitzicht op bergingslocatie (foto Jules Scholten) 

 
Gesprek met Ingensche Waarden B.V. 
We hadden op 10 maart een gesprek met de 
heren Van Waning sr. en jr. over de plannen 
van Ingensche Waarden B.V. voor de stort en 
de afwerking na de stort. Daaruit kwam naar 
voren dat het bedrijf de melding aan RWS al 
heeft gedaan omdat er aan de voor-
waarden kan worden voldaan. Het bedrijf 
onderzoekt momenteel of de huidige sliblaag 
die op de bodem van de plas door de rivier is 
afgezet nadat de zandwinning was 
beëindigd, voldoende afdichting biedt om 
verspreiding van verontreinigingen naar de 
onderliggende bodem en het grondwater 
tegen te gaan. Mocht blijken dat die 
afdichting onvoldoende werking heeft, dan 
zal een nieuwe laag worden aangebracht 
voordat de stort kan beginnen. 
Na beëindiging van de stort, zo vertelde de 
heer Van Waning sr., zal het verontreinigde 
slib worden afgedekt met een laag schone 
klei van tenminste 0,5 m dik. 
De WMR gaf tijdens het gesprek enkele 
aanbevelingen voor de afwerking van de 

plas waarmee rekening zal worden gehou-
den bij de opstelling van het inrichtingsplan: 
• aanleg van enkele plekken hardhout 

ooibos op ca. 1/5 van het totale 
oppervlak; 

• alleen een benedenstroomse verbinding 
van de plas met de Rijn; 

• mogelijkheden voor recreatie (bijv. 
wandelen, zwemmen, schaatsen) in het 
oostelijke deel van de plas. 

Er heeft zich nog geen partij gemeld voor de 
eindinrichting en het beheer. Voorlopig gaat 
Ingensche Waarden B.V. er dus vanuit dat 
zelf te gaan doen. 
 
Onrust in Gelderland over het stortbeleid 
Het Bbk met slechts een meldingsplicht voor 
stortactiviteiten in waterplassen heeft geleid 
tot onrust in de provincies Overijssel en 
Gelderland. In reactie daarop heeft minister 
J. Cramer van VROM de plannen voor 
dergelijke stortactiviteiten en uitvoering 
voorlopig opgeschort. Daarmee reageert de 
minister ook op een artikel in de Volkskrant 
van 11 maart waarin staat dat bij het 
ontwikkelen van het beleid en het Bbk een 
belangrijk onderzoek van het kennisinstituut 
TNO zou zijn genegeerd. In het TNO 
onderzoek staat dat, in tegenstelling tot 
voorafgaande onderzoeken, verontreinigin-
gen vanuit het gestorte slib toch meer kunnen 
doordringen in het grondwater dan eerder 
was verondersteld. De minister heeft inmid-
dels een onderzoekscommissie ingesteld om 
dit na te gaan en of het beleid alsnog moet 
worden aangepast. 
Het ligt voor de hand dat de stort in de plas 
van de Ingensche Waarden de uitkomst van 
het onderzoek door de adviescommissie en 
de reactie van de minister daarop, ook zal 
moeten afwachten. 
 
Jules Scholten 
 
(*)Er is met de komst van het Bbk een nieuwe 
klasse indeling van verontreinigingsgraden 
ingevoerd. Voorheen was er sprake van klassen 1 
tot en met 4 met oplopende graden van 
verontreiniging. De nieuwe indeling kent de klassen 
A en B. Ruwweg omvatten die de vroegere klassen 
1 tot en met 3 en een deel van klasse 4. 

 

 

WIJKBEHEER EN WMR 
 
Toen de zorg voor de openbare ruimte in 
1999 bij de gemeente Rhenen, nog 
‘openbare werken’ heette, werden er 
plannen ontwikkeld om burgers bij deze zorg 
te betrekken. Er werd een wijkplan opgezet 

en 4 wijkcomités geformeerd. Met in totaal 30 
inwoners werd gestart. Deze vrijwilligers met 
enthousiaste ‘ogen en oren voor de 
gemeente’, gaven allerlei zaken door aan 
BOR en later aan de OBOR afdeling. 
(Organisatie) Beheer Openbare Ruimte op 
het gemeentekantoor in Rhenen. 
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Wijkbeheer volgens de oude stijl 
Het belangrijkste doel van wijkbeheer door 
de wijkcontactpersonen (vrijwilligers) was de 
signalering en doorgeven aan gemeente-
werken van diverse problemen, Daarbij kunt u 
denken aan: overhangend groen, losse 
tegels, gebrekkige verlichting en problemen 
met plantsoenen en parkeren. 
Het contact tussen de wijkcoördinator en de 
wijkcontactpersonen groeide. Tegelijkertijd 
bleken er steeds meer onderwerpen te zijn 
waarover overleg noodzakelijk werd. 
De taken van de ‘groene vrijwilliger’ groeiden 
met het jaar... Inmiddels bestrijkt het vele 
onderwerpen over vele gemeentelijke afde-
lingen(**). 
Van de vrijwilligers van het eerste uur zijn er 
niet zoveel meer over. Startten we in 1999 met 
30 personen, in 2009 zijn er nog maar 10 
‘overlevenden’. Deze burgers hebben geen 
status en zijn niet verkozen voor het werk dat 
zij doen, zij zijn vrijwilligers die op eigen 
initiatief zaken oppakken, na ruggespraak 
met de gemeente. Daardoor is er per wijk 
m.o.m een eigen agenda gevormd, afhan-
kelijk van vraag en aanbod van diverse 
zaken in de wijk en de mogelijkheden van de 
vrijwilligersgroep. 
 
Landelijk Wmo-beleid 
In 2008 werd de gemeente verplicht om ‘de 
leefbaarheidinspanning’ te vergroten en 
naast fysiek wijkbeheer ook ‘wijkgericht 
werken’ op te pakken. Hierdoor is er een 
uitbreiding van het takenpakket op het 
terrein van sociale en maatschappelijke 
onderwerpen in voorbereiding. Per juni vorig 
jaar is een ‘beleidsmedewerker wijkgericht 
werken’, Agnes Habers, aangenomen en per 
februari 2009 een nieuwe coördinator wijk-
beheer, Theo Gokke, aangesteld bij OBOR. 
In april dit jaar wordt er een volgende stap 
gezet: wijkbeheer met/in de Wmo. Dit 
betekent een splitsing tussen 1) fysiek 
wijkbeheer (zoals het was) ‘grijs en groen’ en 
2) de Wmo-leefbaarheidsafdeling met de 
sociale/maatschappelijke kant van het wijk-
gericht werken. Hiervoor zijn vele ‘sociaal 
georiënteerde’, nieuwe, vrijwilligers nodig! 
Ook voor ‘grijs en groen’ blijven heel hard 
nieuwe mensen nodig in heel Rhenen! 
Intern op het gemeentehuis wordt er 
inmiddels stevig gewekt aan meer wijkgericht 

dan afdelingsgericht werken. Vele afdelingen 
hebben immers werk binnen de wijken. 
 
Wijkbeheer, voor vragen en informatie in uw 
woonomgeving 
De twee ‘soorten’ vrijwilligers zullen het 
wijkcomité van 2009 gaan vormen. Er wordt 
uitgezien om met de nieuwe vrijwilligers te 
gaan samenwerken. 
Het onderdeel ‘fysiek wijkbeheer’ heeft vele 
raakvlakken met een deel van het werk van 
WMR. De ‘ogen en oren van de WMR’ zijn 
ook gericht op de woon/leefomgeving van 
de inwoners van Rhenen. 
Om rechtstreeks melding te maken van zaken 
die de aandacht van de gemeente 
behoeven, is er een Melddesk. Via de ge-
meentesite kan men opmerkingen noteren. 
De Melddesk is ook voor ‘grijs en groen’ 
vragen en opmerkingen. Inmiddels heb ik 
ervaren dat het werkt! 
Een melding in stappen: 
Kijk op de website: www.rhenen.nl, links 
boven, onder digitaal loket 
kies optie aanvraagformulieren burgers 
optie leefomgeving 
keuze uit melding over wegen of openbaar 
groen. 
 
(**) Grijs en groen; opsomming van items sinds 
juni 2008: 
OBOR: groenvoorzieningen, vangnetten en 
afvalbakken, hondenbeleid, afvalscheiding, 
schades aan straatmeubilair en onderhoud 
van begraafplaats. 
Verkeer: onveilige situaties, rotondes, parkeer-
beleid, voetgangers en fietsers. 
Veiligheid: verlichting en overlast, speel-
plaatsen. 
Waterhuishouding: kolken en putten, riolering 
en afkoppeling. 
Jeugdzaken: jongerenwerk (opbouwwerker) 
MFG, Politie. 
VROM: structuurvisie, inrichting ‘het Bosje’ Elst, 
bomenbeleid, vervuiling. 
Diversen: naamgeving van straten, mee-
denken met particulieren (op verzoek). 
Wijkbeheer is sinds juni 2008 in goede handen 
bij de nieuwe medewerkers van de ge-
meente! Nu nog 100% medewerking en 
gedragsverandering bij de inwoners. 
 
Wil Schulte, 10 jaar wijkcontactpersoon in Elst 
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GEBIEDSVISIE GREBBEBERG 
 
De gemeente heeft in 2008 besloten tot de 
opstelling van een Gebiedsvisie voor het 
gebied van de Grebbeberg en de Laar-
schenberg. Dit is een goed initiatief vanwege 
de verschillende belangen die spelen in dit 
gebied en de daarmee samenhangende 
ruimte claims: natuur, aardkunde, landbouw, 
cultuurhistorie en Erebegraafplaats, sport en 
recreatie, dierentuin Ouwehand en bijbe-
horende parkeergelegenheid. 
 

 
Kenmerkende graften op Laarschenberg  
(foto Dirk Prins) 
 
Het Bureau Ruimtelijke Ordening (BRO) stelt 
de visie voor de gemeente op. BRO begon in 
december 2008 met gesprekken met de 
belanghebbenden en betrokken partijen 
waaronder de WMR. Op 2 december 

droegen wij aldus 10 punten aan met 
aanbevelingen over de ecologie, hydrologie, 
cultuurhistorie alsook de toepassing van 
duurzame energie met het oog op de 
dierentuin als mogelijke afnemer. Verder 
vroegen wij aandacht voor het plan van de 
provincie om de N225 in de insnijding in de 
Grebbeberg te verbreden voor het fiets-
verkeer (zie elders in deze Nieuwsbrief). 
Op 26 februari organiseerde BRO met de 
gemeente een workshop. Er werden 4 visies 
gepresenteerd op basis van alle informatie en 
suggesties die het bureau had gekregen 
tijdens de interviews in december 2008. De 
visies vertegenwoordigen extreme uitwer-
kingen van individuele aspecten en zijn 
daarom als zodanig onpraktisch. Verder werd 
veel tijd en aandacht besteed aan de 
verplaatsing van de parkeerplaats bij 
Ouwehand. Wij waarschuwen voor de moge-
lijkheid van verplaatsing naar de huidige 
locatie van het sportpark Candia omdat dat 
waarschijnlijk zal betekenen dat de sport-
velden op hun beurt zouden worden 
verplaatst naar de nu nog open ruimte tussen 
Rhenen en Achterberg. 
In mei wordt een Ronde Tafel Gesprek 
georganiseerd over de Gebiedsvisie, gevolgd 
door behandeling in de Raad later dit jaar. 
 
Jules Scholten 

 

EXCURSIE NAAR DE ‘LINIEHUTTEN’ 
 
Dit is een verslag van een excursie met o.a. 
een delegatie van de gemeente en ‘Zideris’ 
(voorheen Heimerstein) naar de ‘Liniehutten’, 
met tips voor Grebbelinie-liefhebbers, wande-
laars en fietsers. 
 
Gastvrij ontvangst 
Gastvrouw Clara van Ravenhorst, onder-
nemer op de Boerenstee, ontvangt ons 
enthousiast, open en zeer gastvrij. Zij is een 
prima promotor van het ‘toeristische concept 
aan de Grift’. 
Er is sinds 2002, onder haar beheer, een heel 
plan ontwikkeld: Een kleinschalige verblijfs-
accommodatie aan het Valleikanaal tussen 
Overberg en Woudenberg, met uitzicht op de 
Grebbedijk. Alle obstakels heeft zij – boerin 45 
jaar – overwonnen. Zij heeft aan het familie-
boeren-bedrijf een extra poot ‘toerisme en 
recreatie’ toegevoegd. Sinds juli 2008 draait 
het naar grote tevredenheid. Alle ins en outs 

bracht zij ter sprake over dit project van 
510.000 euro. 
Doel van de excurie: kennismaken met 
‘liniehutten’ als nieuw fenomeen in de 
‘verbrede landbouw’ langs de Grift. Ook 
‘Zideris’ ontwikkelt dergelijke plannen op 
eigen terrein: een kano-opstapplaats met 
kanoverhuur. Ook een theehuis en eventueel 
verblijfsrecreatie is daar gewenst. Dit ivm de 
dagbestedingsmogelijkheid van bewoners. 

 
Clara legt uit… (foto Wil Schulte) 
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Ondernemen in een landschap vol geschie-
denis  (18e eeuw) 
Wat tref je aan op de Boerenstee aan de 
Grebbelinie? Als belangrijkste: veel licht, lucht 
en ruimte, en rust en natuur! Dit alles 
zelfstandig, dus los (gescheiden) van het 
boerenbedrijf. 
Al jaren werd er met 4 kamers een Bed en 
Ontbijt-service geboden. Deze voorziening in 
het oude boerderij-woonhuis gelegen, werd 
uitgebreid met het nieuwe project op eigen 
erf omvattende: 
zes liniehutten (35m2 pers stuk), een groot 
‘groepsgebouw’ (250m2) waarin een verblijfs-
ruimte, een grootkeuken, en een ‘theehuis’. 
Alles basaal, modern en praktisch gebouwd 
en ingericht. Met een mooie vormgeving en 
gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. 
Goed passend in het landschap, achter de 
boerderij, met wijds uitzicht. 
 

 
De Liniehutten (foto Wil Schulte) 

 
Doelgroepen 

De doelgroepen voor de liniehutten zijn: 
Individuele en groeps/gezins-vakantiegasten, 
die op zoek zijn naar rust en ruimte met 
comfort. Alles parterre en toegankelijk voor 
licht gehandicapten. Gasten verblijven op 
basis van zelfverzorging, met de mogelijkheid 
om alle wensen bij te kopen: o.a rond-
leidingen, kanovaarten en catering en wat je 
maar meer wenst. De gastvrouw denkt 
graag, enthousiast en creatief mee. De 
verblijfruimte en keuken zijn voor liniehutters in 

groepsverband, inclusief. Zowel de groeps-
ruimte als de liniehutten worden ook, meest 
buiten het hoogseizoen, verhuurd aan 
bedrijven voor trainingen, vergaderingen en 
workshops. Het aantrekkelijke is hier rust, 
ruimte en centrale ligging (de A12 is dichtbij). 
In het Theehuis, ‘De Uitrusting’ geheten, wordt 
werkgelegenheid geboden aan ZZP-dag-
onderneemsters uit de omgeving. Zij bieden 
o.a. vanuit de grootkeuken gezellige en 
lekkere, goed verzorgde horeca, voorname-
lijk aan dagrecreanten te voet en op de fiets 
(zaterdag en zondag gesloten). Streek-
producten worden gepromoot. 
 
Het is mooi aan de Grift 
Waar vind je in het buitengebied een 
dergelijk, weliswaar kleinschalig opgezet, 
grootse accommodatie met 1001 mogelijk-
heden (geen feesten en partijen!). 
De rondleiding was zo enthousiast en warm, 
dat je er zo zou boeken... of maar meteen 
wilde blijven. Maar, de Boerenstee liniehutten 
zijn veelal volgeboekt, dus tijdig reserveren 
wordt geadviseerd. 
Wat in 2002 een gok was, is nu werkelijkheid: 
dit centrum voor rust en ruimte, waar het 
plattelandsgevoel breed ervaren kan 
worden, blijkt een ‘gat in de markt’. 
Daar hadden de mensen van ‘Zideris’ en de 
gemeente Rhenen wel oren naar: Een 
prachtige aanvulling op de toeristisch-
/recreatieve kaart. 
 
Ook in Rhenen binnenkort? 
Naast de Grebbesluis een theehuis/restaurant 
van ‘Zideris’, met de mogelijkheid om er te 
overnachten? De Grebbelinie komt steeds 
beter op de kaart; met liniehutten met een 
nieuwe betekenis. Ga vooral kijken en rusten 
bij de Boerenstee www.boerenstee.nl tel. 033 
2770992 
Het theehuis: deuitrusting@live.nl tel 06 
29498124. 
Let wel op afwijkende openingstijden! 
 
Wil Schulte 
 

 

DE PASSIE VOOR FLORA EN FAUNA ROND 

RHENEN: DEEL 1 – PALMERSWAARD 
(column van Dirk Prins) 

 
Als milieugroep komen wij al jaren op voor de 
bescherming van de Rhenense natuur en dat 
brengen we in bij onze inspraak op allerlei 
planologische plannen en ingrepen. De 

benodigde deskundigheid is deels nog al 
specifiek en complex van aard, zodat het 
soms lijkt dat de 'beleving' c.q. de vreugde 
om het landschap en de planten en dieren, 
er maar een geringe rol in speelt. Het lijkt me 
goed om daar toch eens wat meer over te 
zeggen. 
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Zo zijn er van allerlei dieren enorm leuke feiten 
te vertellen en van de aanwezige planten 
boeiende of verrassende gegevens over 
naamgeving en oude gebruiken. Veel 
mensen weten daar nauwelijks iets van en 
‘onbekend maakt onbemind’. Voor de 
overzichtelijkheid wil ik daar meer aandacht 
voor in een column per gebied. Daar er 
momenteel veel ontwikkelingen zijn rond de 
Palmerswaard en dit gebied op onze 
komende jaarvergadering centraal staat, wil 
ik hierover beginnen. 
 

 
Palmerswaard (foto Dirk Prins) 

 
De Palmerswaard is onderdeel van in het 
kader van Natura 2000 aangewezen ge-
bieden, zodat het duidelijk is dat beheer en 
recreatie aan regels is of wordt gebonden. 
Dat veel mensen hier heel graag recreëren in 
allerlei vormen is zeer begrijpelijk, ook de 
WMR leden komen er graag. Echter, er zijn 
daar allerlei vaak kwetsbare soorten planten 
en dieren, die er voldoende rust en ruimte 
moeten kunnen vinden om te kunnen 
(over)leven. Natura 2000 is niet zo maar een 
Europese afspraak maar iets waarvoor het de 
hoogste tijd werd gezien de al sinds tientallen 
jaren groeiende lijst van bedreigde en zelfs al 
plaatselijk uitgestorven plant- en diersoorten. 
Op een RTG in het gemeentehuis heb ik 
Natura 2000 daarom eens vergeleken met de 
Ark van Noach waarvan is gezegd dat er elke 
diersoort een plaats in vond en daarmee de 
zondvloed kon overleven. In de huidige tijd 
lijkt er voor vele dieren en planten geen 
plaats meer te zijn op de aarde, terwijl de 
mens alles in gebruik neemt en het niet 
verwonderlijk is dat zich ecologische rampen 
beginnen af te tekenen …  
 
In dat licht zou je toch ook eens de Rhenense 
situatie moeten kunnen beschouwen? 
Bijvoorbeeld, als er boerengrond bij betrok-
ken is, hetgeen hier het geval is tussen 
Veerweg en Rijnbrug, en er de zekerheid 
wordt gegeven van een goede compen-

satieregeling, dan is het toch veel accep-
tabeler om deze gronden in agrarisch 
natuurbeheer of ‘natuur’ te brengen en zo 
groen te houden, vergeleken bij verkoop van 
grond voor woningbouw aan projectontwik-
kelaars zoals dat wel in het Binnenveld 
gebeurt...?! In mijn pleidooi voor de natuur 
kreeg ik van een raadslid een verontwaar-
digde reactie dat er voor recreatie veel meer 
draagvlak is dan voor de wensen van wat 
een klein groepje natuurliefhebbers werd 
genoemd...! Voor dit raadslid zijn kennelijk 
kiezer en consument belangrijker dan de 
natuur die er toch óók voor de mens is?! 
Recreatie in de natuur is prima voor lichaam 
en geest maar we moeten ook steeds 
bedenken dat flora en fauna eigen plekjes 
moeten hebben om te kunnen overleven. 
Trouwens, vroeger en nog steeds vonden en 
vinden we het toch ook niet raar dat we niet 
zo maar overal op boerenweiden en akkers 
kunnen rondstruinen…?! (terwijl de biodiver-
siteit daar tegenwoordig nog al gering is). 
Sinds de Palmerswaard natuurgebied is 
geworden is er de toegankelijkheid (hoewel 
niet met een hond) en de variatie in de 
natuur alleen maar groter geworden net als 
in Plantage Willem III en Blauwe Kamer. 
 
Een ander punt wat me opviel in de discussies 
rond de Rhenense uiterwaard is de angst van 
sommigen dat straks de Edelherten hier alle 
vrijheid krijgen en dat de middenstand daar 
onder zou moeten lijden (zie RBC van 18-2-
2009). Nu, met al die auto's hier rond en in 
Rhenen blijven die dieren denk ik lekker op de 
Veluwe zitten...! Alle gekheid op een stokje, 
het Edelhert wordt vooral genoemd in relatie 
tot de ecologische verbindingszones (EVZ's) 
tussen Veluwe, Heuvelrug en uiterwaarden. 
Hij fungeert in de eerste plaats als een soort 
gidssoort voor in ecologisch opzicht vol-
doende functionerende verbindingen binnen 
de Ecologische Hoofd Structuur. Daarmee 
kunnen een scala aan diersoorten voldoende 
bewegingsruimte krijgen en behouden en 
daarmee beter overleven (zie ook de tekst 
van Sander van Opstal elders in deze 
nieuwsbrief).  
 
Maar laat ik nu wat concreter worden over 
de 'passie' voor de natuurwaarden van de 
Palmerswaard. Ik denk dan eerst even 
richting Rhenense jeugd want het gezegde is: 
‘kinderen vertellen je de waarheid’ en dat 
heb ik op de laatste Boomfeestdag (7 april) 
weer positief kunnen ervaren. Ik stond 
namens de WMR, zoals al vele jaren 
achtereen, in de Stadsbossen in een kraam 
met een aantal (water)diertjes nabij de 



 20

Leemkuil en vertelde er allerlei bijzonder-
heden over. Als je dan de reacties van de 
jongens en meisjes hoort en ziet dan weet je 
dat de natuur voor de mens echt iets moois is 
als je er voor open stelt. Ik vertelde over de 
padden die aan de westzijde van Rhenen 
(en elders) in maart elk jaar weer 's avonds 
onweerstaanbaar van hun winter-verblijf-
plaats op de Heuvelrug naar het water in de 
kleiputten van de Palmerswaard trekken om 
daar hun bruiloft te vieren. Van het 
overzetten van de padden over de N225 had 
ik er enkele kunnen bewaren voor de 
Boomfeestdag. Het (kleinere) mannetje 
klemde zich nog steeds vast boven op het 
vrouwtje en ik vertelde hoe deze wel 4000 
eitjes afzet in het water en dat dan pas de 
(uitwendige) bevruchting gebeurt... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik had ook nog een koppeltje van de Kleine 
watersalamander die ik In mijn eigen vijvertje 
had gevonden. Het verhaal over het 
wonderlijke paringsritueel van zo'n simpel 
diertje vonden de kinderen weer prachtig. 
Dat gold ook voor het Driedoornige 
stekelbaarsje dat ik in de Palmerswaard had 
gevonden, in het schone kwelwater nu de 
Rijn wat hoger staat. Uiteraard had ik tevoren 
toestemming van de boswachter gekregen 
want je kunt niet zo maar iets gaan halen uit 
dit natuurgebied. Enkele Bootsmannetjes had 
ik ook; dat zijn zeer beweeglijke insecten 
(wantsen) waarvan ik vertelde dat je deze 
nooit zo maar moeten pakken want ze steken 
onmiddellijk, nog erger dan een wesp... Ik 
had dat juist die ochtend – dom genoeg – 
zelf ervaren. Waterbeestjes zijn voor kinderen 
geweldig interessant, maar ja, je moet wel 
schoon oppervlaktewater hebben om ze te 
kunnen vangen. Dat is in de Palmerswaard in 
al die kleiputten ruimschoots aanwezig terwijl 
dat in veel boerenslootjes veel minder is (de 
laatste tijd wel verbeterd dankzij de 
milieuwetgeving). 
 

Niet alleen ben je al doende met een stukje 
educatie bezig waarvoor op de scholen 
kennelijk de tijd en/of de kennis bij de leraar 
ontbreekt. Samen met IVN wordt er door de 
WMR gezocht naar nieuwe mogelijkheden, 
want dit mag toch niet ontbreken in onze 
cultuur waarin kinderen veel minder met de 
natuur in aanraking komen. Bovendien 
ontdek je dan dat de biodiversiteit ook nog 
onder water aanwezig is in al die kleiputten 
die er schijnbaar zo zinloos bij liggen… En dan 
kun je vervolgens ook nog een relatie leggen 
met de weerstand van de WMR tegen de 
aanleg van een geul in verband met de 
voortplanting van de amfibieën zoals van die 
vele honderden padden die met zoveel 
dierenliefde en geduld dit voorjaar weer 
avond aan avond zijn overgezet met meer 
dan 20 mensen. Hoe gaat dat in de toekomst 
als dwars door het gebied toch die geul 
wordt gegraven…?! 
 
Over de planten moet ik nu nog slechts kort 
zijn. In de Palmerswaard trof ik 10 jaar 
geleden meer dan 300 plantensoorten aan 
waaronder een stroomdalvegetatie die in 
Natura 2000 als beschermingswaardig wordt 
genoemd. Voorbeelden zijn Kleine pimpernel, 
Kruisdistel, Geoorde zuring en Grote bevernel. 
In het nieuwe beheerplan van het gebied zal 
er, net als bij de Blauwe Kamer en 
Grebbeberg, meer aandacht komen voor 
een beheer waarin de verruiging wordt terug-
gedrongen ten gunste van bijzondere soorten 
zoals genoemd. 
Intussen zijn er nog al wat wilgen gaan 
groeien en dat is hier langs de rivier uiteraard 
puur natuur. Nu de Bever er is verschenen is 
dat voor dit dier zelfs iets noodzakelijks…! 
Aanwonenden op de steilrand zien dit echter 
minder goed zitten want hun uitzicht op de 
rivier wordt er minder door en daarom zijn er 
afspraken gemaakt dat er volgens bepaalde 
zichtlijnen wilgen gekapt mogen worden. Dat 
vindt Rijkswaterstaat ook wel passen in het 
oeverbeheer in relatie tot de veiligheid bij 
hoog water als dat zo snel mogelijk moet 
doorstromen. Mijns inziens zou dit dan weer 
die geul minder noodzakelijk maken…?! Over 
het illegaal kappen van bomen zoals Es en Eik 
in het hardooibos op de steilrand wil ik het 
dan nu nog even niet hebben. 
 
Dirk Prins 
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VERBREDING VAN DE N225 VANAF DE 
KRUISING MET N233 TOT AAN DE 

PROVINCIEGRENS MET GELDERLAND 
 

Het College van B&W is in overleg met 
Gedeputeerde Staten van Utrecht over de 
verbreding. Op verzoek van B&W is de 
besluitvorming over het tracé vanaf het 
monument bij de Erebegraafplaats tot aan 
de provinciegrens met Gelderland voorlopig 
opgeschort. Het is de bedoeling dat de 
verbetering van de fietsroute ten westen van 
het monument wel conform het plan van de 
provincie wordt uitgevoerd. De opstelling van 
de WMR tegen de verbreding van de weg 

over de Grebbeberg ten oosten van het 
monument (zie de Nieuwsbrieven 2008/1 en 
2) heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het 
opschorten van de besluitvorming over dit 
deel van het tracé. 
Het is nog onduidelijk wat het opschorten 
betekent voor de geplande aanleg van de 
Ecobrug op het diepste punt van de 
insnijding in de Grebbeberg. De provincie 
had immers de financiering van de Ecobrug 
voor 1/3 gekoppeld aan het plan voor de 
verbreding van de weg. 
 
Jules Scholten 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 
Financieel jaaroverzicht 

Op woensdag 11 februari 2009 heeft de 
kascontrole plaatgevonden. De kascommis-
sie – bestaande uit donateur Cor Holsbeeke – 
heeft de boeken en het overzicht m.b.t. 2008 
bekeken. Uiteindelijk heeft hij akkoord ge-
geven en de penningmeester decharge 
verleend (zie het overzicht). 
De kascommissie had een aantal aanbeve-
lingen t.a.v. het soort jaarverslag dat de WMR 
hanteert en toepassen van een begroting 
(budgetteren). De penningmeester beraadt 
zich over de gegeven adviezen. 
Het soort jaarverslag dat de WMR toepast 
wordt ook gebruikt door de overheid: 
bijhouden en tonen van wat in een jaar 
binnenkomt en uit gaat. In zoverre is het 
huidige overzicht OK. Misschien zou het mooi 
zijn om het overzicht van 2007 er naast te 
plaatsen zodat je beter kunt zien wat 
gewijzigd is. 
Een andere manier om een jaaroverzicht te 
maken is m.b.v. een balans en winst- en 
verliesrekening. In zo’n geval kijk je op 31 
december wat de balans is, welke betalingen 
nog moeten binnenkomen en welke 
rekeningen (schulden) nog betaald. Dit 
maakt het allemaal wat zuiverder maar is wel 
een stuk lastiger. 
Daarnaast kwam de kascommissie met de 
suggestie om te gaan budgetteren. Op die 
manier kun je aan het eind van het jaar zien 
of je onder of boven het gebudgetteerde 

bedrag bent uitgekomen. Dit geeft ook weer 
iets meer inzicht in de inkomsten en uitgaven. 
 
Inning donaties 

Zoals aangegeven bij het overzicht van het 
financieel jaarverslag, zijn de kosten voor het 
betalingsverkeer gestegen. Gelukkig is het 
niet zorgwekkend maar wel aanleiding om te 
bekijken of een andere wijze van inning van 
donaties tot kostenbesparing kan leiden. Het 
geld van donateurs willen we immers vooral 
voor natuur- en milieu-acties inzetten. 
De oplossing voor het zo laag mogelijk 
houden van de kosten van het betalings-
verkeer is het twee maal per jaar innen van 
donaties. Daarbij krijgt de ene helft van het 
donateurs een acceptgiro in het voorjaar en 
de andere helft in het najaar. Op deze 
manier kunnen de kosten voor het innen van 
de donaties gespreid worden. 
Om dit te bewerkstelligen is het donateurs-
bestand eenmalig in twee delen gesplitst: het 
ene deel betaalt in het voorjaar en het 
andere deel in het najaar. Een aantal 
donateurs heeft door deze actie twee maal 
kort achter elkaar moeten betalen (najaar 
voor het ene jaar; voorjaar voor het volgende 
jaar). Maar wees gerust, de penningmeester 
houdt alles nauw in de gaten en zorgt ervoor 
dat u niet twee keer voor hetzelfde jaar 
betaalt! 
Bij nieuwe donateurs wordt gekeken welke 
nieuwsbrief zij het eerst zullen ontvangen. 
Afhankelijk daarvan komen ze òf in de 
‘voorjaars’-groep òf in de ‘najaars’-groep. 
 
Anita Berends, penningmeester WMR 
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FIETSPAD ELST-RHENEN 
 
De fietsverbinding tussen Elst en Rhenen 
wordt verbeterd. In de Rhenense Betuwse 
Courant verschenen hierover enkele bericht-
gevingen. 
 
In de Rhenense Betuwse Courant van 11 
maart is hierover een ‘kennisgeving’ van 
Rijkswaterstaat gepubliceerd. De inhoud van 
deze kennisgeving: 
“Onteigening t.b.v. de verbetering van de 
fietsvoorzieningen langs de N225 tussen km 
39,920 (te Elst) en km 37,570 (te Rhenen) en 
de daarmee samenhangende reconstructie 
van de N225, met bijkomende werken, in de 
gemeente Rhenen. 

De provincie Utrecht heeft verzocht te 
bevorderen dat een Koninklijk Besluit tot stand 
komt waarbij de onroerende zaken die nodig 
zijn voor de verbetering van de fiets-
voorzieningen langs de N225 ter onteigening 
worden aangewezen. Tot 22 april liggen de 
stukken hierover ter inzage op het gemeen-
tehuis.” 
 
Daarnaast verscheen in de Rhenense 
Betuwse Courant van 15 april een ‘voor-
genomen vrijstelling project fietsvoorziening 
N225’. Het ontwerpbesluit voor het verlenen 
van vrijstelling voor de aanvraag van de 
provincie Utrecht voor realisering van het 
project ‘Verbetering fietspaden N225 (fase 1, 
Paardenveld – Zwijnsbergen) ligt tot en met 
27 mei ter inzage op het gemeen-tehuis. 
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Het project kan beschreven worden als: 
• Er komt een fietspad aan twee zijden van 

de provinciale weg N225, vanaf 
Zwijnsbergen in Elst(UT) tot de Autoweg. 
Het kruispunt bij de Autoweg wordt 
omgebouwd tot een rotonde. Deze 
nieuwe rotonde zal ook worden gebruikt 
om een veilige overgang te maken van 
de fietspaden aan twee zijden van de 
weg naar het fietspad aan één zijde van 
de weg; 

• Het fietspad van de Autoweg naar het 
Paardenveld komt aan één kant van de 
weg, en wel aan de noordzijde; 

• Er komt een rotonde even ten oosten van 
de zijweg Remmerden. De zijweg 
Remmerden wordt hiernaar toe geleid; 

• Alle zijwegen tussen beide rotonden 
Autoweg en Remmerden worden opge-
heven met als doel een betere veiligheid 
voor de fietsers en het overige verkeer. De 
parallelweg die voor een deel al aan-
wezig is, wordt hiervoor verder ontwikkeld, 
zodat al het verkeer van en naar het 
bedrijventerrein via de parallelweg afge-
wikkeld wordt. 

 
Roel van de Weg en Anita Berends 

 

NIEUWE ZENDMAST IN ELST? 
 
In 2005/2006 is een aanvraag voor bouw-
vergunning voor een zendmast (31 meter) in 
Elst aan de Sportweg, ivm Zwitsers onderzoek 
naar gezondheidrisico’s, aangehouden. 
Inmiddels is bekend dat de gemeente 
Rhenen de vergunningverstrekking voor deze 
zendmast weer oppakt (afspraak op RTG van 
31 maart 2009). Een comité van o.a. aan-
wonenden is (weer) actief sinds april jl. 
 
Bagatelliseert de overheid? 
De stralingsbelasting die wij oplopen door 
mobiele communicatie (telefoons) en allerlei 
andere draadloze apparatuur van deze tijd, 
is nog niet voldoende bekend. 
Het nationaal Platform Stralingsrisico’s neemt 
deze belasting zeer serieus en brengt de 
mogelijke gevolgen van te grote blootstelling 
aan moderne apparatuur, onder de 
aandacht (media, begin april 09). 
Via de landelijke Gezondheidsraad heeft 
minister Cramer onlangs 16 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor meer wetenschap-

pelijk onderzoek naar, en betere com-
municatie over de gevolgen van elektro-
magnetische straling, ook op de lange 
termijn. Vooral de schade op termijn staat 
nog ter discussie! 
 
Aktie 
Belanghebbenden doen er goed aan zich te 
informeren en te reageren op deze plannen.  
De Werkgroep Milieubeheer Rhenen geeft 
haar informatie door via: 
www.stichtingwmr./gemeentebeleid/zendma
sten. Reacties bij ons zijn welkom, vooral waar 
het de ‘natuur/milieuschade’ van een derge-
lijk bouwwerk betreft! 
N.B. Niet alleen de mogelijke gezondheids-
risico’s zijn voor de WMR de aanleiding voor 
oplettendheid bij deze bouwaanvraag. Een 
bouwwerk van deze omvang op de grens: 
bebouwde kom/buitengebied, stelt ons voor 
raadsels.  
Alternatief: Remmerden is dichtbij en het 
DELM heeft (had) al een zendmast! 
 
Willy Hoorn-de Vries en Wil Schulte 

 

KORTE BERICHTEN 
 
Verzekering voor vrijwilligers 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) heeft per 2009 in haar Gemeentefonds 
€ 4 miljoen beschikbaar gemaakt als com-
pensatie voor gemeenten die hun vrijwilligers 
willen verzekeren. Daarvoor heeft VNG met 
Centraal Beheer Achmea een contract 
afgesloten. Als een gemeente besluit de 
vrijwilligers in haar gemeente een verzekering 
aan te bieden, kan gekozen worden uit 2 
polissen: de VNG Vrijwilligers BasisPolis 
(dekking voor ongevallen en aansprakelijk-
heid) en de VNG Vrijwilligers PlusPolis (voor 

bestuursaansprakelijkheid). Deze complete 
verzekeringspakketten dekken de risico's die 
zijn verbonden aan vrijwilligerswerk. 
De WMR heeft op 15 februari j.l. (evenals 
enkele andere vrijwilligers-organisaties) een 
brief aan B&W geschreven om te vragen of 
de gemeente van dit aanbod van VNG 
gebruik maakt of gaat maken. De gemeente 
heeft geantwoord dat er zeker belangstelling 
bestaat. Het gaat echter om nieuw beleid 
waarvoor een voorstel moet worden opge-
nomen in de plannen en begroting voor 2010. 
Daarover moet de Raad beslissen in 
november 2009. Bij een positief besluit kan 
een verzekering pas daarna worden aange-
gaan. 
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Vervolg op de informatiemarkt energie-
besparing 

De WMR is samen met energiedeskundige 
Jacob van Berkel bezig met een vervolg op 
de informatiemarkt energiebesparing en 
toepassing van duurzame energie die met 
medewerking van de gemeente plaatsvond 
op 25 oktober 2008. Die bijeenkomst was een 
succes en vraagt om verdere actie. Er wordt 
gedacht aan het houden van een 
‘miniconferentie’ dit najaar voor deskundigen 
en betrokkenen (gemeente, wijkcontact 
personen, de Rhenense Woning Stichting, 

ondernemers en ondernemersverenigingen, 
WMR en donateurs) om na te gaan welke 
nieuwe initiatieven kunnen worden genomen 
op dit gebied in Rhenen. De gemeente vindt 
het initiatief voor een vervolgactie sym-
pathiek en stelt het gebruik van het 
gemeentehuis weer beschikbaar. Echter, het 
ontbreekt de gemeente dit jaar helaas aan 
de mogelijk-heid om geld en tijd voor de 
actie vrij te maken. We moeten dus bezien of 
er andere middelen gevonden kunnen 
worden om de vervolgactie uit te werken. 
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Misschien is het u opgevallen: deze nieuwsbrief is in een ander lettertype opgesteld dan voorheen. 
Het is gebleken dat Century Gothic 10 pt het meest zuinig omspringt met inkt terwijl de 
leesbaarheid op peil blijft. Zo iets past natuurlijk ook bij de WMR!  
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