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Een winters-plaatje. Ook de WMR is een spin in het web... Foto: Jules Scholten. 
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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 Nieuwsbrieven gepubliceerd. Indien u 

in het bezit bent van een e-mailadres dan kunt u de Nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Dat scheelt 
papier, drukinkt en bezorgkosten. Een elektronische Nieuwsbrief spaart natuur en milieu! 

Kies voor de Nieuwsbrief per e-mail! Geef u op via onderstaand e-mailadres: 
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 de genoemde 
activiteiten staan meer uitgebreid elders in 
deze Nieuwsbrief beschreven. 
 

 
Palmerswaard. Foto: Dirk Prins. 

 
Natuuractiviteiten en educatie 
Op 19 mei hielden we onze jaarvergadering 
over de Palmerswaard met een excursie in de 
Palmerswaard en daarna een bijeenkomst in 
de Westpoort / Alleman. Er waren ruim 40 
deelnemers. De presentatie door enkele 
deskundigen (van Deltares1, Rijkswaterstaat 
en Het Utrechts Landschap) en de 
daaropvolgende discussie onder leiding van 
Jan Klijn verliep enthousiast en levendig. In de 
discussie gaf de WMR haar visie op het 
voornemen om een nevengeul in het gebied 
aan te leggen. De combinatie: excursie 
gevolgd door een bijeenkomst, die we in 
vorige jaren ook al hadden toegepast, is ons 
weer prima bevallen en voor herhaling 
vatbaar. 

                                                
1 Deltares is een instituut op het terrein van waterbeheer. 

Het werkt nauw samen met de Technische Universiteit 
Delft en de Universiteit Utrecht. 

In de laatste week van augustus deden we 
weer mee aan de speelweek op de Veerwei. 
We deden dit in samenwerking met IVN. 
 
Overleg met wethouders 
Op 20 mei vond ons halfjaarlijkse overleg met 
de wethouders Van Hees en Van Miltenburg 
plaats. De wethouders gaven aan onze visie 
op de inrichting en het beheer van de 
Palmerswaard te steunen met nadruk op 
behoud en ontwikkeling van kwelnatuur. Het 
beleid over de helikoptervluchten vanaf het 
Veerweiterrein kwam ook ter sprake. De 
gemeente ziet in dat dergelijke vluchten in 
strijd zijn met de Natuurbeschermingswet en 
de Flora en Faunawet. Het doet ons dan ook 
genoegen dat de gemeente besloten heeft 
geen helikoptervluchten meer te zullen 
toestaan vanaf het Veerweiterrein. 
 
Bijdragen aan en reacties op plannen 
Er waren weer heel wat plannen die onze 
aandacht vroegen. Hier volgt een greep 
daaruit. 
We hebben informatie gegeven aan de 
opstellers bij de provincie Gelderland van het 
Beheerplan Natura 2000 Uiterwaarden Rijn-
takken over de huidige toestand en 
voorgenomen ontwikkelingen in de uiter-
waarden bij Rhenen. Verder gaven we onze 
zienswijze op een nieuw voorontwerp 
bestemmingsplan voor de Camping Thijmse 
Berg dat gaat over veranderingen in het 
gebruik van het bestaande terrein. We 
namen deel aan bijeenkomsten over de 
Gebiedsvisie Grebbeberg waar wij onder 
meer onze mening gaven over de voor-
genomen verplaatsing van het parkeer-
terrein naast Ouwehands Dierenpark. We zijn 
actief betrokken in omgevingswerkgroepen 
voor de uitwerking van maatregelen in het 
kader van de PKB Ruimte voor de Rivier in de 
uiterwaarden in Elst alsook op de zuid-oever 
van de Neder Rijn in de gemeente Buren. Het 
betreft het terrein van de voormalige 
machinistenschool in Elst en de Middelwaard 
en Tollewaard in Buren. De ontwikkelingen 
van bedrijven in de Middelwaard worden 
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door ons actief gevolgd en becommen-
tarieerd. We gaan inspreken op de ontwerp 
aanwijzing voor het Natura 2000 gebied in 
het Binnenveld. Dat zullen we doen in nauw 
overleg met de natuur- en milieuorganisaties 
uit Wageningen en Ede. 
 
Meer bekendheid geven aan ons werk 
De actie om meer bekendheid te geven aan 
ons werk heeft ons zeven nieuwe donateurs 
opgeleverd. Hoewel we tevreden zijn met dit 
resultaat blijven we streven naar meer 
bekendheid met ons werk in de gemeente. 
We willen daarom meer inwoners in Rhenen, 
Elst en Achterberg bereiken en betrekken bij 
onze initiatieven en activiteiten. 

Wilt U uw Nieuwsbrief na lezing doorgeven 
aan een belangstellende die nog geen 
donateur is van de WMR? Bedankt! 
 
Tenslotte is het goed om te melden dat wij 
ons hebben aangesloten bij de Gelderse 
Milieufederatie (GMF) met het oog op diverse 
ontwikkelingen in de gemeenten Buren en 
Wageningen die van invloed zijn op ons 
leefmilieu. De associatie met de GMF is een 
logische uitbreiding van onze contacten met 
de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU). 
 
Wij wensen u veel leesplezier bij deze 
Nieuwsbrief!  
 
Jules Scholten en Han Runhaar 

 
 

VISONDERZOEK PALMERSWAARD 
 
Op 10 augustus j.l. is door Stichting Ravon 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid 
van vissen in de Palmerswaard. Het onder-
zoek is uitgevoerd in opdracht van Het 
Utrechts Landschap. De gegevens zullen 
worden gebruikt bij de opstelling van het 
beheerplan voor de Palmerswaard. Een 
officiële rapportage moet nog uitkomen, 
maar hierbij wordt vast een eerste impressie 
gegeven van de resultaten. 
 

 
Onderzoekers van Ravon aan het vissen in de 
Palmerswaard. Foto: Han Runhaar. 

 
Uit het onderzoek blijkt dat in de Palmers-
waard vooral de soorten van schone, 
dichtbegroeide binnenwateren voorkomen, 
zoals bijvoorbeeld de Zeelt, de Kroeskarper 
en de Bittervoorn. De laatstgenoemde soort 
heeft een bijzondere levenswijze omdat de 
eieren worden afgezet in zoetwatermosselen. 
De jonge visjes leven de eerste paar weken in 
de mantelholte van de mossel, voordat ze 
zich in de onveilige buitenwereld wagen. 

De Bittervoorn is in Nederland matig 
algemeen en staat als beschermde soort op 
bijlage 2 van de Europese Habitatrichtlijn. 
 
Echte riviersoorten ontbreken. Daarvoor zijn 
de plassen te geïsoleerd ten opzichte van de 
rivier. Ook de Brasem ontbreekt vrijwel 
geheel, mogelijk omdat de plassen te ondiep 
zijn. Dat is op zich gunstig omdat Brasems de 
bodem omwoelen en daarmee de water-
kwaliteit negatief beïnvloeden. 
 
In het onderzoek werden de nodige exoten 
aangetroffen. Behalve grote aantallen Ge-
vlekte Amerikaanse Rivierkreeften, waarvan 
al bekend was dat ze in de Palmerswaard 
voorkwamen, werden bij het onderzoek ook 
veel Marmelgrondels aangetroffen. Deze 
soort is afkomstig uit het gebied rond de 
Kaspische en Zwarte Zee. Via het in 1992 
aangelegde Main-Donaukanaal heeft de 
Marmergrondel het stroomgebied van de Rijn 
bereikt. De soort werd voor het eerst in 2002 in 
Nederland aangetroffen en is inmiddels in het 
rivierengebied algemeen. 
 

Marmergrondel, een soort uit Zwarte-Zeegebied 
die inmiddels in Nederland algemeen is. Bron: 
www.ravon.nl 

 
Hoewel het onderzoek vooral gericht was op 
vissen, is ook genoteerd wat er aan amfibieën 
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en reptielen werd waargenomen. Wat betreft 
de amfibieën werden vooral Groene Kikkers 
aangetroffen. Salamanders waren nauwelijks 
aanwezig: er werd slechts één Kleine 
Salamander gevangen. 
 

 
Eén van de twee gevangen Ringslangen. Foto: 
Han Runhaar. 

Ook werden twee ringslangen gevangen, 
een soort die de laatste jaren steeds vaker 
wordt aangetroffen in de Palmerswaard. 
 
We zijn benieuwd hoe Het Utrechts 
Landschap zal omgaan met de resultaten 
van het visonderzoek. Duidelijk is dat de 
aanleg van een meestromende nevengeul 
nadelig zal zijn voor de nu in het gebied 
voorkomende populatie Bittervoorns. Dit is 
een punt waaraan in het komende 
beheerplan zeker aandacht zal moeten 
worden besteed. 
 
Met dank aan RAVON en Het Utrechts 
Landschap voor toestemming om bij het 
onderzoek aanwezig te zijn. 
 
Han Runhaar 

 
 

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 jaarvergadering 
en de tweejaarlijkse Nieuwsbrief waarin de 
activiteiten van de WMR uitvoerig worden 
toegelicht. De donateurs ontvangen de 
Nieuwsbrief automatisch. 
Wij zouden 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. 
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 

 

 

WORKSHOP TIJDENS SPEELWEEK 2009 
 
Op 19 augustus stond de WMR weer samen 
met de IVN scholenwerkgroep van Veenen-
daal /Rhenen en Joke Veltkamp van KNNV 
afd. Wageningen met 2 kramen op de 
Veerwei. Geprolongeerd wegens succes van 
de workshop over waterdiertjes tijdens het 
bouwdorp 2008. Toen bedoeld als edu-

catieve activiteit in het kader van 750 jaar 
Rhenen. 
 
De gemeente had dit jaar zelfs twee kramen 
ter beschikking gesteld, zodat ook de door 
Joke meegebrachte bakjes met uilenballen, 
met tandenborstels en pincetten, gretig 
onderzocht konden worden. 
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Het les- en onderzoeksmateriaal voor 
waterdiertjes waren door de ijverige leden 
van de  IVN scholenwerkgroep meegeno-
men. Het betrof bakken met vooraf 
gevangen waterdiertjes, de zeefjes, loepen, 
determineerkaarten en schepnetjes om de 
dieren goed te kunnen bekijken. 
 
Voor de excursies naar de waterpoelen in de 
Palmerswaard, hadden we een vergunning 
aangevraagd bij en verkregen van Het 
Utrechts Landschap. 
Het Utrechts Landschap juicht deze activi-
teiten toe, want vreemd genoeg is de natuur 
in de Palmerswaard, vlak bij het centrum van 
Rhenen, niet bij alle Rhenenaren bekend. Een 
aangename verrassing dus voor de kinderen 
en hun ouders: volop natuur, zo dicht bij huis. 

Door deze educatieve workshops worden de 
kinderen spelenderwijs vertrouwd met de 
natuur en leren natuur en alles wat hierin leeft 
dan ook waarderen en respecteren. 
 
Naar de aantallen te oordelen was er nog 
meer belangstelling dan vorig jaar. Mogelijk 
omdat onze natuurworkshop aan de rand 
van het bouwdorp ondersteund werd door 
een workshop van 2 Elstenaren, Sandra en 
Johan van der Wielen. Met hun eigen bedrijf 
www.in2nature.nl boden zij een workshop 
aan over Survival, overleven in de natuur. Er 
werd o.a. vuur gemaakt en kokosmokken 
gemaakt. Leuke en educatieve activiteiten. 
 
Willy Hoorn-de Vries 

 

BEHEERPLAN NATURA 2000 

UITERWAARDEN NEDER RIJN 
 
De uiterwaarden bij Rhenen inclusief de 
Palmerswaard vormen een onderdeel van 
het Natura 2000 gebied dat als zodanig 
wordt aangewezen langs de Neder Rijn. Voor 
deze uiterwaarden wordt door de provincie 
Gelderland een beheerplan opgesteld in 
samenwerking met de provincie Utrecht, 
Rijkswaterstaat (RWS) en het ministerie van 
LNV. De WMR is betrokken bij de opstelling 
van dit plan en is daarover in contact met de 
provincie Gelderland. De WMR dringt er op 
aan dat de opstelling van dit beheerplan 
wordt afgestemd op alle andere plannen die 
worden of zijn opgesteld voor de uiter-
waarden bij Rhenen. Dit zijn er namelijk nogal 
wat, te weten: het “Inrichtingsplan uiter-
waarden bij Rhenen” van de gemeente, het 
“Beheer en ontwikkelplan Rijkswateren” 
(BPRW) van RWS en het ”Beheer- en 
Inrichtingsplan Palmerswaard” van Het 
Utrechts Landschap. 
 
Het ‘Beheerplan Natura 2000 uiterwaarden 
Neder Rijn’ zal aangeven wat nodig is om de 
natuurdoelen van Natura 2000 te bereiken; 
welke bestaande activiteiten gewoon door 
kunnen gaan en voor welke nieuwe 
activiteiten en initiatieven een vergunning op 
grond van de Natuurbeschermingswet (Nbw) 
moet worden aangevraagd. Het voornemen 
om in juni een concept klaar te hebben, 
bleek te ambitieus te zijn. Het beheerplan zal 
pas kunnen worden vastgesteld nadat de 
minister van LNV het begrenzingsvoorstel 
Natura 2000 Rijntakken heeft vastgesteld. Dat 

zal waarschijnlijk in de loop van 2010 
gebeuren. 
In het voorjaar stuurden wij aan de 
projectdirecteur van het beheerplan Natura 
2000 een groot aantal opmerkingen over 
ontbrekende informatie op de conceptkaart 
van het bestaand gebruik van de uiter-
waarden bij Rhenen. Ook over de situatie op 
het Veerweiterrein in Rhenen (zie het artikel 
Plannen voor de Palmerswaard en de 
uiterwaarden bij Rhenen in de Nieuwsbrief 
van april 2009). 
 

 

Brochure Natura 2000 Rijntakken. 
Provincie Gelderland 2009. 

 
Het projectteam heeft per brief van 19 
augustus gereageerd op onze reacties op 
het beheerplan. Onze opmerkingen over het 
bestaand gebruik van de uiterwaarden in 
Rhenen worden verwerkt. Met de informatie 
die wij gaven over de landschappelijke- en 
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natuurwaarden in de uiterwaarden wordt 
rekening gehouden. Verder wordt meege-
deeld dat de projectorganisatie op de 
hoogte is van de problematiek rond het 
Veerweiterrein. Mogelijke ontwikkelingen 
daar moeten getoetst worden aan de Nbw. 
In dit najaar wordt een volgende 
informatieronde gehouden. 
 
Inmiddels is op 2 juni het ‘Inrichtingsplan 
Uiterwaarden bij Rhenen’ vastgesteld door 
de gemeenteraad. De verschillende 
raadsfracties benadrukten dat het goed is 
dat de gemeente haar ambities op het 
gebied van recreatie en landbouw duidelijk 
maakt, nog voordat het ‘Beheerplan Natura 
2000’ wordt opgesteld en aangenomen. Die 
ambities betreffen: een grotere passanten-
haven, een evenemententerrein (waarvoor 
niet telkens ontheffing behoeft te worden 
aangevraagd), een schaatsbaan, fiets- en 
wandelpaden, de aanleg van een parkeer-
voorziening onderaan de steilrand bij het 
Paardenveld en blijvend agrarisch mede-
gebruik. 
 
Al heel lang is Het Utrechts Landschap bezig 
met het (laten) opstellen van een ‘Beheer- en 
Inrichtingsplan Palmerswaard’. Als WMR zijn 
we betrokken geweest bij het opstellen van 
dit plan. Er werd een plan geschreven door 

bureau Stroming (2007), maar met dit plan 
kon de WMR niet instemmen. Belangrijkste 
bezwaar is de geplande nevengeul door het 
gebied; de gevolgen van de aanleg van een 
nevengeul zijn onvoldoende uitgewerkt in het 
plan. Zover bekend heeft Het Utrechts 
Landschap inmiddels een ander bureau de 
opdracht gegeven een nieuw plan voor de 
Palmerswaard op te stellen, waarschijnlijk 
aansluitend op de plannen van RWS en 
Natura 2000. 
 
Wat betreft het ‘Beheer en ontwikkelplan 
Rijkswateren (BPRW)’ van RWS: in dit plan 
staat o.a. het aanleggen van een nevengeul 
gepland. Door middel van een zienswijze 
heeft de WMR aan RWS laten weten wat de 
bezwaren kunnen zijn van een nevengeul 
door de Palmerswaard. Als alternatief voor de 
plannen stuurde de WMR ook haar plan voor 
de Palmerswaard mee (zie ook 
www.stichtingwmr.nl onder thema regio 
Betuwe+Rijn/Ontwikkeling Palmerswaard). 
RWS laat weten dat er pas na vaststelling van 
het Nationale Waterplan (op 18 december 
2009 door de Tweede Kamer) definitieve 
plannen voor de Rijkswateren kunnen  
worden gemaakt. Pas dan horen we wat RWS 
met onze suggesties heeft gedaan. 
 
Pascalle Jacobs en Jules Scholten 

 

GEEN HELIKOPTERVLUCHTEN MEER VANAF 

HET VEERWEITERREIN 
 
In het verleden vonden elk jaar helikopter-
vluchten plaats vanaf het Veerweiterrein aan 
de Veerweg. Dit was de WMR al lang een 
doorn in het oog. Het Veerweiterrein is 
namelijk aangewezen als Vogelrichtlijngebied 
en bovendien is het terrein gelegen in Natura 
2000 gebied. Helikoptervluchten hebben een 
zeer verstorend effect op de natuur, vooral 
voor vogels. Uit onderzoek is gebleken dat 
helikopters in vergelijking met ander vlieg-
verkeer het meest verstorend zijn2. Gelukkig 
heeft de gemeente nu besloten geen 
vluchten meer toe te staan. 
 
Op grond van de Natuurbeschermingswet 
1998 mogen op de Veerwei en aangrenzend 
gebied in de uiterwaarden feitelijk alleen 
activiteiten plaatsvinden die geen schade 
toebrengen aan de natuurwaarden. Diverse 

                                                
2 “Verstoringsgevoeligheid van vogels” Literatuurstudie 

Bureau Waardenburg, rapport nr. 08-173 in opdracht van 
Vogelbescherming Nederland. 

vogelsoorten (waarvoor het gebied is 
aangewezen) hebben in de directe 
omgeving hun broedgebied en in de 
winterperiode wordt het gebied gebruikt 
door foeragerende ganzen. Helikopter-
vluchten hebben een significant verstorend 
effect op deze soorten. Het werd dus tijd dat 
de gemeente werk maakte van het ont-
wikkelen van beleid over de vluchten. 
 

 
Helikoptervluchten vanaf Veerweiterrein verleden 
tijd. Foto: www.wentelwiek.nl. 

 
Een eerste stap werd genomen in oktober 
2008 toen de gemeenteraad een motie 
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aannam die het college verzocht beleid te 
ontwikkelen waarin het aantal vluchtdagen 
op de Veerwei wordt gemaximeerd op 24 
dagen per jaar, waarbij maximaal 2 starts en 
landingen op een dag worden uitgevoerd en 
waarin, indien er meerdere vluchten op een 
dag plaatsvinden, de verklaring van geen 
bezwaar te beperken tot een periode van 3 
uur. 
Deze beperking liet echter nog steeds op 
heel veel dagen vluchten toe met ernstige 
geluidverstoring. Zo kon het gebeuren dat de 
gemeente op 1 april een verklaring van geen 
bezwaar afgaf aan Heliflights B.V. te 
Bennekom voor helikoptervluchten vanaf het 
Veerweiterrein op zaterdag 2 mei 2009. Per 
brief van 17 april maakten wij bezwaar bij 
B&W en de gemeentelijke bezwaren-
commissie vanwege de ligging van het 
terrein in beschermd gebied en ook omdat   
2 mei midden in het broedseizoen valt. Wij 
verzochten om intrekking van de verklaring 
van geen bezwaar. Tegelijkertijd dienden wij 
een schorsingsverzoek in bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Utrecht, omdat de 
bezwarencommissie nooit in staat zou zijn het 
bezwaar op tijd voor 2 mei te behandelen. 
De rechtbankzitting zou plaatsvinden op 23 
april. Twee dagen tevoren berichtte de 
rechtbank dat de gemeente had laten 
weten dat de aanvrager haar verzoek voor 
de vluchten had ingetrokken! De zitting op 23 
april ging dus niet door. Wij waren zeer 
tevreden met dit snelle resultaat! 

In augustus werd bekend dat de provincie 
Utrecht een ontwerp Luchtvaartnota had 
opgesteld voor haar grondgebied. In de nota 
worden ook terreinen in Rhenen benoemd 
voor het opstijgen van helikopters (en 
luchtballonnen). De gemeente heeft daarop 
aan de provincie gevraagd om de Veerwei 
niet meer te bestempelen als helikopterterrein 
vanwege de negatieve milieueffecten 
(geluidoverlast, verstoring van fauna en grote 
CO2 en NOx uitstoot). Het spreekt voor zich 
dat wij deze opstelling van de gemeente van 
harte toejuichen. 
 
De benoeming van de Veerwei als 
opstapplaats voor luchtballonnen buiten het 
broedseizoen (dat valt in de periode van half 
maart tot half juli) kan volgens de gemeente 
overigens wel worden gehandhaafd. De 
gemeente geeft daarbij aan dat voor de 
ballonvluchten rekening gehouden moet 
worden met het fourageren van ganzen 
vanaf half november. We moeten hierbij 
aantekenen dat half november als 
einddatum niet klopt. Dat moet zijn 1 
november op grond van de ligging van het 
terrein in Natura 2000 gebied. In feite 
betekent het dus dat de Veerwei als 
opstapplaats voor luchtballonnen mag 
worden gebruikt van half juli tot 1 november. 
 
Jules Scholten 
 
 
 

 

TERUG NAAR KERNENERGIE!? 
 
Om aan de toenemende vraag naar energie 
te voldoen moeten we terug naar de 
kernenergie: de onuitputtelijke bron van 
energie, die genoeg is om aan de huidige en 
toekomstige vraag van energie te kunnen 
blijven voldoen. 
 
Kernenergie en milieubeweging?! 
Bovenstaande regels bent u vast niet 
gewend van een milieuorganisatie! Kern-
energie volgens de gangbare begrippen? 
Nee, dat kan er bij de milieubeweging niet in. 
Het is wellicht schoon tijdens de opwekking 
van energie maar het afval is nog steeds een 
groot probleem. Opslag van het afval in 
Duitse zoutmijnen staat ter discussie nu er 
grote scheuren zijn ontdekt waardoor 
grondwater bij het afval kan komen. 
Oplossingen in de vorm van het stutten van 
de grotplafonds zal in de miljoenen euro’s 
gaan lopen. 

In de USA en Zweden wordt al vele jaren 
onderzoek gedaan naar de opslag van 
radioactief afval in geologische formaties en 
er is nog steeds geen goede betrouwbare 
oplossing gevonden. Het probleem daarbij is 
niet alleen lekkage en contact met grond-
water maar ook de zogeheten ‘onbedoelde 
verwaarlozing’ waarbij vergeten wordt waar 
een ondergrondse berging heeft gelegen. 
Niettemin zijn kernreactoren onmisbaar in één 
bepaald opzicht en wel voor de productie 
van radio-isotopen voor medische toepas-
singen. 
 
Veilige kernenergie = zonne-energie! 
Nee, de kernenergie waar we hier op doelen 
is de enige vorm van veilige kernenergie en 
dat is de energie van de zon! We hebben u 
even in het ootje genomen om uw aandacht 
voor dit artikel te trekken. Zonne-energie is 
een van de meest stabiele en toegankelijke 
bronnen van duurzame energie. Ze raakt 
nooit op en is absoluut schoon. Daarnaast is 
er ontzettend veel van. Het grootste blok in 
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het blokdiagram geeft de hoeveelheid 
zonne-energie weer t.o.v. niet-hernieuwbare 
energiebronnen (b.v. gas of steenkool). Het is 
zelfs ruim voldoende om aan de totale, 
jaarlijkse wereldenergievraag te voldoen (het 
hele kleine blokje boven op de ‘toren’). 
De toepassing van zonne-energie in Neder-
land blijft nog steeds achter. Een belangrijke 
oorzaak daarvan is te weinig en te wissel-
vallige steun vanuit de Nederlandse regering 
voor zonne-energie. 

 
 
Verhouding subsidie versus investering 
Sinds september 2008 is er weer een potje 
met subsidie beschikbaar voor iedereen die 
zonne-energie in huis wil gaan toepassen. Er 
zijn verschillende vormen voor het aan-
wenden van zonne-energie en elke vorm 
kent een eigen subsidiebedrag. Zo kan men 
EUR 600 subsidie krijgen voor het aanleggen 
van een zonneboiler voor warmwater. 

Toch blijft het nog een behoorlijke investering, 
ondanks de subsidie. Ook de terugverdientijd 
kan voor veel mensen te lang zijn (‘zo lang 
blijven we hier niet wonen’). Waarschijnlijk 
komt het hierdoor dat we nog niet op elk dak 
zonnepanelen zien. 
Overigens zijn er twee vormen van zonne-
energie installaties: zonnepanelen voor elek-
triciteit en zonnecollectoren voor warm-
water. De terugverdientijd van deze laatste 
vorm (warmwater) wordt geschat op zo’n 7 
jaar i.v.m. de almaar stijgende gasprijzen. 
 
De Zonvogel 
Er is nu een organisatie die deze impasse 
probeert te doorbreken: De Zonvogel. Dit is 
een coöperatieve vereniging voor zonne-
energie. De leden zijn samen eigenaar van 
zonne-energie installaties. De stroom die 
daarmee wordt opgewekt is dus eigendom 
van de leden en kan naar wens door de 
leden zelf worden gebruikt of worden 
verkocht. De vereniging maakt het mogelijk 
dat iedereen in Nederland zonne-energie kan 
gaan opwekken. Ook als mensen niet over 
een eigen dak beschikken, zoals huurders of 
eigenaren van appartementen. Op die 
manier wil De Zonvogel de ontwikkeling van 
zonne-energie in Nederland versnellen. 
 
Voor meer informatie: www.zonvogel.nl 
 
Anita Berends 
 
 
 

 

GEBIEDSVISIE GREBBEBERG 
 

 
Rhenen en de Grebbeberg. Bron: Google, Image 
©2009 Aerodata International Surveys. 

 
Rhenen is van plan een integrale gebiedsvisie 
op te stellen voor de Grebbeberg en de 
Laarsenberg waaraan toekomstige plannen 
voor dit gebied kunnen worden getoetst. Op 
12 mei 2009 vond een Ronde Tafelgesprek 

(RTG) plaats over de strategische discussie-
nota “Een duurzame toekomst voor de 
Grebbeberg” die het adviesbureau BRO had 
opgesteld ter voorbereiding op de gebieds-
visie. 
 
De discussienota presenteert drie ver-
schillende opties naast een nuloptie (waarbij 
de huidige situatie gewoon doorgaat). De 
nota adviseert te kiezen voor de optie die 
inzet op verplaatsing van de sportterreinen 
naar een locatie elders waardoor Ouwehand 
nieuwe parkeergelegenheid beschikbaar 
krijgt en ook ruimte voor mogelijke uitbreiding. 
Bij deze optie kan het parkeerterrein ten 
oosten van Ouwehand worden terug-
gegeven aan Het Utrechts Landschap (HUL). 
Verder zet de nota nadrukkelijk in op de 
realisatie van een noordelijke omleiding van 
de N225 voor het bovenlokale verkeer tussen 
Rhenen en Wageningen langs de 
Cuneraweg met aansluiting op de N233 ter 
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hoogte van de Achterbergse-straatweg. De 
redenering hierachter was dat een belangrijk 
deel van het verkeer dat gebruik maakt van 
de Grebbeweg niet in het belang is van de 
berg en van Rhenen. 
Het RTG richtte zich vooral op de verplaatsing 
van het parkeerterrein ten oosten van 
Ouwehand (dat volgens de afspraak 
gemaakt in 1990 uiterlijk in 2014 
teruggegeven moet worden aan HUL), naar 
de huidige sportterreinen ten westen van 
Ouwehand. De nota geeft niet aan 
waarheen de sportvelden op hun beurt 
zouden moeten verhuizen, maar impliciet is 
het duidelijk dat hiervoor het gebied tussen 
Rhenen en Achterberg wordt beoogd. De 
WMR is tegen een dergelijke verplaatsing en 
gaf tijdens het RTG als mogelijke oplossing 
aan dat HUL de parkeerplaats definitief 
afstaat aan Ouwehand en daarvoor wordt 
gecompenseerd met een gebied aan de 
noordzijde van de Laarsenberg. Daarmee 
behoeven de sportvelden ook niet verplaatst 
te worden en kan de open ruimte tussen 
Rhenen en Achterberg bewaard blijven. De 
achterliggende vraag van de WMR bij deze 

oplossing is: waarom is deze optie niet 
beschouwd in de discussienota? 
Naast de verplaatsing van het parkeerterrein 
werd ook gesproken over het verkeers-
probleem. Het werd duidelijk uit de discussie 
dat de voorgestelde omleiding van de N225 
langs de noordkant van de Laarsenberg 
geen oplossing zal kunnen bieden aan de 
verkeerscongestie omdat de oorzaak ligt bij 
de kruising van N225 met N233. Ook werd 
ingezien dat een omleiding weer vele andere 
problemen zou geven waaronder die voor 
het graftenlandschap, de open ruimte tussen 
Achterberg en Rhenen, de Zorginstelling 
Ziderus en de situatie in Achterberg. 
Het College van B&W heeft de boodschap uit 
het RTG over de onrust, die het voorstel voor 
de wegomleiding heeft veroorzaakt, inmid-
dels goed opgepakt en besloot op 25 juli tot 
het niet verder onderzoeken van de 
ontwikkelingsrichting wegomleiding N225. 
De behandeling van de gebiedsvisie in de 
gemeenteraad is gepland op 15 december 
2009. 
 
Jules Scholten 

 

 

RUIMTE VOOR DE RIVIER: UITWERKING 

TERREIN VOORMALIGE 

MACHINISTENSCHOOL ELST 
 
Op 6 juli j.l. vond er in het dorpshuis van Elst 
een informatiebijeenkomst plaats. Er waren 
ruim 100 belangstellenden. Rijkswaterstaat 
(RWS) had iedereen uitgenodigd voor deze 
openbare bijeenkomst. 
De maatregelen die RWS voorstelt voor het 
project “machinistenschool/steenfabriek”, 
werden toegelicht door Marjolijn Ransijn 
(omgevingsmanager) en Jaap Verweij 
(projectmanager). De gemeente Rhenen 
was gastvrouw. 
 
Het voorkeurscenario van RWS werd uitvoerig 
en duidelijk overgebracht naar heel ge-
interesseerd publiek. Op alle vragen die 
gesteld werden, werd gedetailleerd ant-
woord gegeven. Iedereen die belangstelling 
toonde om mee te denken in het proces, 
werd hartelijk uitgenodigd om deel te nemen 
aan de nog op te richten werkgroep. Velen 
toonden belangstelling voor deze “om-
gevingswerkgroep”. 
Met inzet van allen zal een definitief 
inrichtingsplan tot stand komen. 
Als belangenorganisaties zullen o.a Wijk-
beheer Elst en de WMR deelnemen. 

N.B. Het gebied omvat de ruimte tussen de 
Opslag, de Elsterstraatweg en de Amerongse 
Bovenpolder. Het oude Spijk valt niet binnen 
die grenzen. 
 

 
Steenfabriek Elst. Foto: Wil Schulte. 

 
De noodzaak van dit project 
In 1993 en 1995 was er extreem hoog water in 
de Nederlandse rivieren. Daarom zijn de 
berekeningen voor de hoeveelheid af te 
voeren water, ook door de Neder Rijn, naar 
boven bijgesteld. De oorzaak van meer water 
door de rivieren wordt o.a gelegd bij de 
huidige klimaatveranderingen. Veiligheid 
voor bewoners is het belangrijkste doel van 
de maatregelen die ontwikkeld worden. 
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In 2001 besloot het kabinet Balkenende 1, dat 
de rivieren meer ruimte moeten krijgen. 
In 2015 moeten alle aanpassingen gereed 
zijn. 
Voor de Neder Rijn geldt dat er bij Lobith, als 
veiligheidsniveau, per seconde 16.000m3 
moet kunnen doorstromen. Zo’n hoeveelheid 
water is gelijk aan de inhoud van 6 
olympische zwembaden. 
Bij de uitvoering van meer ruimte voor de 
rivier in Elst, wordt tegelijkertijd de ruimtelijke 
kwaliteit (omgeving) van het uiterwaarden-
gebied verbeterd. Dit gebeurt ook ten zuiden 
van Rhenen in de Middelwaard en 
Tollewaard in de gemeente Buren (zie elders 
in deze Nieuwsbrief). 
 
Voorbereidingen 
In 2006 tekende RWS een overeenkomst met 
het waterschap Rivierenland en de 
gemeentes Rhenen en Amerongen over de 
uiterwaardenvergraving en de obstakel-
verwijdering van de machinistenschool. 
Door de gemeente Amerongen wordt het 
toenmalige bouwplan, voor het bouwen van 
27-40 huizen aan de Oude Weg, drastisch 
verkleind. In 2007 wordt het aangepaste plan 
goedgekeurd door Rhenen en momenteel 
uitgevoerd. “Gedane toezeggingen kunnen 
niet volledig worden teruggenomen door een 
nieuwe gemeente”, volgens wethouder Ad 
van Hees. Met de 10 nieuwe huizen is het 
minimale gewaarborgd voor de benodigde 
ruimte voor de rivier. 
In juni van dit jaar kocht RWS de steenfabriek 
in Elst. De productie wordt afgebouwd en 
vanaf de herfst zal de ontruiming van het 
terrein gaan plaatsvinden. 
Sinds 2008 vindt daar al onderzoek plaats 
naar flora en fauna. Ook archeologisch 
onderzoek en bodemstudies zullen plaats-
vinden. Verweij zegt: ”Als monument heeft de 
fabriek geen waarde. Dit komt door de vele 
intensieve verbouwingen die er sinds jaren 
hebben plaatsgevonden om aan te kunnen 
passen aan de productietoename en –
veranderingen. Dat geldt mogelijk niet voor 
de schoorsteen”. De emotionele waarde van 
de fabriek met schoorsteen is mijns inziens 
voor Elst wel van belang. Daarover zal in de 

omgevingswerkgroep nog gesproken wor-
den. 
 
Wat staat er te gebeuren? 
Vanaf oktober worden wensen en 
mogelijkheden geïnventariseerd i.s.m. de 
werkgroep. Later worden alle alternatieven, 
naast het voorkeursscenario, in kaart 
gebracht. 
  

 
Zomerdijk Elst. Foto: Wil Schulte. 

 
Daarover spreekt de overheid haar voorkeur 
uit en wordt het definitieve inrichtingsplan 
opgesteld. RWS en Rhenen zullen ver-
gunningen en bestemmingsplannen gaan 
regelen.  
De uitvoering van het project is gepland 
vanaf 2013. 
Elst wordt een “rivieroeverreservaat” rijker met 
een hogere veiligheidsdoelstelling. 
Hopelijk levert dat ook meer omgevingsgenot 
op voor inwoners en wordt het gebied (deels) 
toegankelijk voor wandelaars. 
Vanuit de Structuurvisie (2008) ligt er immers 
de wens voor “een rondje uiterwaarden” en 
hopelijk kan dat gezoneerd toegestaan 
worden. In de omgevingswerkgroep zal die 
wens zeker doorklinken! 
 
Wil Schulte 
 
P.S.: Inmiddels is er vanuit de Gemeente 
Rhenen een leuk voorstel t.a.v. de inrichting 
van dit gebied. Een plan dat inhoud geeft 
aan de wensen uit de Structuurvisie Elst 2008 
(zie www.rhenen.nl). 
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DURF EENS GROOT(S) TE DENKEN OVER 

OPLOSSINGEN VERKEERSPROBLEMATIEK 
 
Over knelpunten op het gebied van verkeer 
en vervoer zijn er beleidsplannen te over: 
- Nota mobiliteit, 2004. Nationaal verkeers- 

en vervoerplan voor de periode tot 2020; 
- Strategisch Mobiliteitsplan provincie 

Utrecht (SMPU, 2003 tot 2015); 
- Op weg naar Duurzame mobilitieit 

provincie Gelderland (PVVP-2, 2004); 
- Bereikbaarheidsprofiel regio Valleigebied, 

2005; 
- WERV structuurvisie, 2005; 
- Verkeersvisie Rhenen “Rhenen beter 

bereikbaar”, 2007; 
- Rapport CDA “Rhenen een stad om te 

leven”, maart 2009. 
 
Letterlijk een aaneenschakeling van beleids-
plannen. Helaas is geen enkel plan groot(s) te 
noemen. Allemaal korte termijn en lap-
middelen. Een demonstratie van de onmacht 
van het korte termijn politieke denken. Er 
wordt voornamelijk gezocht naar vergroting 
van het wegennet, een rotonde hier, een 
kruispuntverbetering daar, aanpassing 
toegestane rijsnelheid, verbetering fiets-
paden... 

 
Voor groot(s) zoeken naar oplossingen is een 
omslag in denken nodig. 
 
We leven in een dichtbevolkt land. Het wordt 
tijd dat we erkennen dat de verkeers-
problematiek een onoplosbaar probleem is. 
De enige oplossing is dat het autoverkeer 
gematigd wordt. 
Door de erkenning van noodzaak van 
matiging autogebruik worden ook de 
oplossingen voor verkeerstechnische pro-
blemen eenvoudiger. 
 
Nodig is een strategisch verkeersbeleid, met 
als uitgangspunten: 
a. Ruggengraatfunctie van het Openbaar 

Vervoer (OV). Streven naar een sluitend 
netwerk van openbaar vervoer door heel 
Nederland (bussen, lightrail, NS) 
 

b. Streven naar comfortabel en sneller 
openbaar vervoer. Op dit moment is het 
OV beneden de maat. 
 

c. Zoeken naar structurele en planologische 
oplossingen. Met voorrang voor de meest 
milieuvriendelijke oplossing. Want files 
zorgen niet allen voor overlast en 
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economische kosten, ze zorgen ook voor 
vervuiling. 

 
Voorbeeldfunctie Rhenen 
Rhenen en omgeving is een duidelijk 
voorbeeld waar het verkeer vastloopt. We 
hebben de Rijnbrug en twee drukke 
doorgaande provinciale wegen. 
Wat kunnen we doen? 
1. Ontbrekende stukken in het OV netwerk 

opvullen (zie landkaartje: er ontbreekt een 
NS verbinding tussen Leusden en 
Veenendaal). Hierbij kan (her)gebruik 
gemaakt worden van de aanwezige 
oude infrastructuur (de PON lijn). Het 
huidige OV vervoer van Rhenen naar 
Amersfoort per bus of trein duurt lang en is 
slecht. 

2. Herbouwen van de spoorbrug over de Rijn 
(zie landkaartje: er ontbreekt een trein-
verbinding van Rhenen naar Kesteren). 
Dat is een zeer belangrijke Noord-Zuid 
railverbinding. Nu is bijv. de route van 
Rhenen naar Nijmegen per bus of trein 
een veel te grote omweg. 
Verbreding van de Rijnbrug is slechts een 
verkeerstechnische oplossing en symp-
toombestrijding. 

 
Foto: www.grebbeberg.nl 

 
3. Planologische planning bij de bouw van 

woonwijken en bedrijventerreinen. Bij 
plannenmakerijen zijn toename van 
verkeer, ontsluiting en parkeren vaak het 
sluitstuk (vgl. bij de voorbereidingen en 
vaststelling van de Gemeentelijke Steden-
bouwkundige Structuurvisie mocht er 
tijdens de workshops zelfs niet over 
mogelijke verkeersproblemen gesproken 
worden. Het motto was: “Rhenenaren 
moeten dromen over woningbouw-
locaties”). 

4. Voorwaarden stellen bij planologische 
ontwikkelingen, gericht op matiging van 
autogebruik.  
Bijv. voorwaarde van noodzaak OV 
verbinding als het eerste huis in een 
nieuwe woonwijk gebouwd is. 
Bijv. alleen toestemming voor bouw of 
uitbreiding bedrijventerrein als er ook een 
plan is voor vervoermanagement. 

5. Stimulerings- of beloningssystemen voor 
werknemers bij woon-werkverkeer bij 
gebruikmaking van OV of fiets. 

 
Op 27 oktober a.s. vraagt het College aan de 
gemeenteraad om in te stemmen met hun 
voorstel voor een gemeentelijk verkeers-
structuurplan inclusief kredietvotering van 
40.000 Euro voor de uitvoering. 
Ik hoop dat de raadsleden de ommezwaai in 
denken aandurven en het lef hebben om 
groot(s) te durven denken en beslissen. 

 
Willy Hoorn-de Vries 
 

 

RUIMTE VOOR DE RIVIER: 

UITERWAARDVERGRAVINGEN IN 

MIDDELWAARD EN TOLLEWAARD 
 
In de PKB Ruimte voor de rivier is besloten tot 
maatregelen voor uiterwaard-vergraving in 
de Middelwaard en Tollewaard op de 
zuidoever van de Neder Rijn in de 
gemeenten Neder Betuwe (Kesteren) en 
Buren (Lienden). Tijdens een voorlichtings-
bijeenkomst door Rijkswaterstaat, op 7 juli 
2009 in Lienden, werd de aftrap gegeven 
voor de uitwerking van de maatregelen. 
 
De voorlopige plannen voor de maatregelen 
houden in: vergraving van deze uiterwaarden 
met de aanleg van nevengeulen. Daarbij valt 

het op voor de Middelwaard dat de 
voorgestelde nevengeul voorlopig slechts 
voorzien is in het deel van de Middelwaard 
ten oosten van de brug. In de Tollewaard is 
een nevengeul geprojecteerd over de 
gehele lengte van dat gebied. 
Voor beide gebieden worden inrichtings-
plannen opgesteld in enkele stappen tussen 
september 2009 en juli 2010. De stappen 
houden in: 
� Inventarisaties; 
� formulering van alternatieven, waaronder 

een alternatief dat de meeste water-
standsverlaging tot gevolg zal hebben, 
een alternatief met de minste kosten en 
een alternatief dat de beste ruimtelijke 
kwaliteit zal bewerkstelligen; 

� keuze van het voorkeursalternatief; 
� opstelling van het inrichtingsplan. 
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Bij elk van de stappen worden gesprekken 
gevoerd met direct betrokkenen en 
eigenaren en verder wordt bij elke stap een 
omgevingswerkgroep van vertegenwoor-
digers van belangenorganisaties geraad-
pleegd. 
Er loopt al vanaf september 2008 een 
inventarisatie van flora en fauna in beide 
gebieden. Uitvoering van de inrichtings-
plannen staat gepland voor 2013 - 2014 
omdat daaraan voorafgaand bestem-
mingsplannen moeten worden vastgesteld 
(zie hiervoor ook het artikel elders in deze 
Nieuwsbrief over ontwikkelingen in de 
Middelwaard en Machinistenschool Elst) en 
vergunningen afgegeven en misschien ook 
nog project milieueffectrapportages moeten 
worden uitgevoerd. 

In verband met de relatie tot de opstelling 
van het beheerplan Rijntakken Natura 2000 
door Gelderland en Utrecht (zie het artikel 

daarover elders in deze Nieuwsbrief) zal 
afstemming daarmee plaatsvinden.  
De WMR heeft zich opgegeven voor 
deelname in de omgevingswerkgroep. In die 
groep zit ook de Milieuwerkgroep Buren.  
Het ligt voor de hand om voor de 
Middelwaard te streven naar de aanleg van 
een nevengeul ook ten westen van de brug 
en wel in de Middelwaard-west. De WMR zal 
zich daarvoor inzetten. Het al volledig 
uitgewerkte inrichtingsplan van de firma 
Dekker van de Kamp kan daartoe dienen. In 
feite lijkt dat plan te voldoen aan de 
uitgangspunten van twee van de drie te 
formuleren alternatieven: grootste water-
standsverlaging en beste ruimtelijke kwaliteit 
met natuurontwikkeling. Wat de kosten 
betreft, zal doortrekking van de nevengeul in 
de Middelwaard-west waarschijnlijk duurder 
uitvallen vanwege het aansnijden van de 
voormalige stortplaats van huishoudelijk afval 
ten westen van de brug, die daarvoor 
waarschijnlijk gesaneerd zal moeten worden. 
Daarentegen kunnen de kosten weer 
meevallen omdat Dekker van de Kamp al 
veel kosten heeft gemaakt voor de opstelling 
van zijn alternatieve plan. 
 
Jules Scholten 

 

 

ONTWIKKELINGEN MIDDELWAARD-WEST 
 
Wat is de stand van zaken van de 
ontwikkelingen op het bedrijventerrein 
Middelwaard-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 vergunning en zonder 
bestemmingsplan). Voor het derde bedrijf is 
de besluitvorming over de aanleg gaande. 
Er zijn enkele verrassende en opvallende 
ontwikkelingen. 
 
Van Cooten Diervoeders B.V. 
Op 1 juni is het bedrijf overgenomen door 
Rijnvallei in Wageningen. Sinds eind 2007 
produceerde Van Cooten voor Rijnvallei al 
een aantal rundveevoeders in loon-
productie. Op hetzelfde terrein is ook een 
groothandel in gewasbeschermingsmid-
delen gevestigd. Het ziet er naar uit dat deze 
groothandel wordt afgesplitst en wordt 
overgebracht naar een andere locatie. 

Het bedrijf was vóór de overname in overleg 
met de provincie Gelderland over de 

aanvraag voor een nieuwe milieu- 
revisievergunning. Gelderland weet nog niet 
hoe het daarmee staat en dus ook niet in 
hoeverre de overname door Rijnvallei een 
verandering in de procedure zal geven. Het is 
ook onduidelijk of Rijnvallei de plannen van 
Van Cooten overneemt over de bouw van 
een nieuwe bedrijfshal en een aanpassing 
van de loswal die waren voorzien voor de 
revisievergunning. Evenmin is de positie van 
de groothandel in gewasbeschermings-
middelen duidelijk. In het voornemen van 
Van Cooten zou de groothandel ook worden 
meegenomen in de revisievergunning. 
 
Houtversnipperingsbedrijf Middelwaard B.V.  
Het traject voor de legalisering van dit bedrijf, 
dat al jaren lang illegaal aan het werk is, is 
eindelijk begonnen! De provincie Gelderland 
heeft bepaald dat de houtsnippers en het 
zaagsel dat wordt geproduceerd een 
afvalstof is en geen grondstof (hoewel de 
snippers worden gebruikt als bijstook product 
in elektriciteitcentrales). Dat betekent dat de 
provincie bevoegd gezag is voor de 
milieuvergunning die het bedrijf nodig heeft. 
Er is in juni een aanvraag ingediend. Over 
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enige tijd zal op basis daarvan een ontwerp 
beschikking worden bekend gemaakt3. De 
vergunning kan echter pas worden 
afgegeven wanneer de bestemming van het 
bedrijf ook is geregeld in een geldig 
bestemmingsplan. In de huidige situatie 
spoort het geldige bestemmingsplan niet met 
de aard van het bedrijf. Het bedrijf is 
daarover in gesprek met de gemeente Buren 
en met Rijkswaterstaat (RWS). RWS is namelijk 
bezig met de uitwerking van de maatregel 
voor de Middelwaard in het kader van de 
PKB Ruimte voor de rivier (zie daarvoor een 
ander artikel in deze Nieuwsbrief). Voor de 
Middelwaard moet daarover te zijner tijd een 
bestemmingsplan worden opgesteld. Dat zal 
echter pas gebeuren omstreeks 2013 – 2014. 
Middelwaard B.V. wil daarop niet wachten 
en stelt voor een apart bestemmingsplan op 
te stellen dat tevens de voorgenomen op- en 
overslaginrichting van zand en grind door 
Dekker van de Kamp zal omvatten. Op het 
moment is het nog onduidelijk welk soort 
bestemmingsplan zal worden opgesteld. RWS 
zal moeten instemmen met een eventuele 
keuze voor een apart bestemmingsplan voor 
de beide bedrijven omdat daarmee geen 
kansrijke alternatieven voor de Ruimte voor 
de rivier maatregel onmogelijk mogen 
worden. Pas wanneer zowel het bestem-
mingsplan als de milieuvergunning definitief 
zullen zijn, kan er eindelijk worden gehand-
haafd. 

 
 
Op- en overslag van zand en grind door 

Dekker van de Kamp 
Er heeft een opmerkelijke ontwikkeling plaats 
gevonden. Het College van Gedeputeerde 
Staten (GS) van de provincie Gelderland 
heeft op 18 juni goedkeuring onthouden aan 
het door de gemeente Buren op 27 januari 
2009 vastgestelde bestemmingsplan voor de 
planologische inpassing van de door Dekker 
van de Kamp voorgenomen op- en overslag 
van zand, grind en klei. De onthouding is om 

                                                
3 We hebben de provincie verzocht te worden 

beschouwd als belanghebbende zodat de WMR wordt 
geïnformeerd wanneer de ontwerp beschikking bekend 
wordt gemaakt. 

procedurele redenen. Vanwege het 
procedurele karakter is in de beslissing niet 
ingegaan op de inhoudelijke bedenkingen 
die zijn ingebracht door ons, de gemeente 
Rhenen en nog twee anderen. De gemeente 
Buren heeft verklaard zich te kunnen vinden 
in de onthouding. Hiermee is de besluit-
vorming voor enige tijd uitgesteld. 
Het bedrijf is nu van plan om een nieuw 
bestemmingsplan op te stellen dat zal vallen 
onder het nieuwe regime van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. In de nieuwe procedure 
hoeft een vastgesteld bestemmingsplan niet 
meer voorgelegd te worden aan GS van 
Gelderland. Het is mogelijk dat dit nieuwe 
plan ook het houtversnipperingsbedrijf 
Middelwaard B.V. zal omvatten, zoals 
hiervoor is aangegeven. 
In de vorige Nieuwsbrief stond dat in het 
gebied ringslangen zijn waargenomen. Nu is 
ook bekend geworden dat in de waterplas 
een bever is gesignaleerd door de heer R. 
van Laar die verblijft op de draagvleugelboot 
in de waterplas in het gebied. 
 

 
Bever in de Middelwaard (foto: R. van Laar) 

 
Bij navraag bij de Zoogdiervereniging (VZZ) 
gaf de “Beverwerkgroep Nederland” aan dat 
al eerder waarnemingen zijn gemeld. Het 
gaat waarschijnlijk om bever(s) die de 
omgeving verkennen vanuit de noordoever 
van de rivier. Voor zover de Beverwerkgroep 
nu weet, is er (nog) geen sprake van een 
vestiging in de waterplas. 
Wanneer een nieuw bestemmingsplan in 
procedure wordt gebracht, zal de 
aanwezigheid van deze dieren in de 
uiterwaard een rol spelen in de besluit-
vorming, vanwege de ligging in Natura 2000 
gebied. Dan zullen wij opnieuw de bezwaren 
naar voren brengen die wij eerder dit jaar 
inbrachten tegen het nu afgekeurde 
bestemmingsplan (zie de vorige Nieuwsbrief). 
 
Jules Scholten 
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CAMPING THIJMSE BERG 
 
Er is een nieuwe bestemmingsplan procedure 
gestart voor de camping. Het betreft een 
herstructurering van het huidige terrein en het 
gaat niet over de voorgestelde uitbreiding. 
 

 
Locatie Camping Thijmse Berg. Bron: Voorontwerp 
bestemmingsplan Thijmse Berg, bestaande 
toestand 2009. 

 
De besluitvorming over de voorgestelde 
uitbreiding van de Camping Thijmse Berg 
(van de huidige 10 ha met 2,35 ha) wacht op 
de uitkomst van een ecologisch onderzoek 
en beoordeling daarvan door de provinciale 
Adviescommissie Recreatie & Toerisme. Het 
onderzoek heeft te maken met de ligging 
van de camping in de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). 
Omdat die besluitvorming voorlopig in de 
wachtstand staat, heeft de camping de 
gemeente gevraagd een ander bestem-
mingsplan in procedure te brengen voor 
aanpassingen in het huidige gebruik van de 
camping. Op 3 juni 2009 vond de bekend-
making plaats van het voorontwerp-
bestemmingsplan daarvoor. In het voor-
ontwerp wordt expliciet duidelijk gemaakt 
dat het gaat om de verandering van gebruik 
ten opzichte van de huidige situatie. Het 

voorontwerp komt tot de conclusie dat de 
herstructurering van het bestaande en reeds 
als zodanig bestemde recreatieterrein, niet 
leidt tot belemmeringen voor het 
functioneren van de EHS. 
De WMR werd om een reactie gevraagd op 
dit voorontwerp. Wij hebben van de 
geboden gelegenheid graag gebruik ge-
maakt. Op 23 juni reageerden wij aldus per 
brief aan het College van B&W. Daarin staat 
dat de WMR vindt dat het voorontwerp op 
essentiële punten onvoldoende informatie 
geeft om te kunnen begrijpen wat het plan 
precies inhoudt en om te kunnen beoordelen 
wat de consequenties kunnen zijn voor de 
EHS. Twee aspecten van de voorgestelde 
aanpassingen zijn daarbij van belang: 
verandering van de bebouwing en ver-
andering in de intensiteit van het gebruik. Wij 
stelden daarbij de volgende vragen: 
� Hoeveel m2 is onder het huidige plan 

bebouwd en hoeveel m2 mogen onder 
het nieuwe plan bebouwd worden? Het 
gaat dus om de verandering in het totaal 
aantal m2 bebouwd oppervlak en hoe 
belastend die is voor de EHS. 

� Welke invloed zullen de aanpassingen 
hebben op de intensiteit van het gebruik 
van het terrein en de uitstralingseffecten 
op de omgeving en de EHS? Bij deze 
vraag moet ook betrokken worden het 
mobiel kamperen aan de westzijde van 
het terrein dat ook buiten het kampeer-
seizoen zal worden toegestaan. 

Wij zijn van mening dat pas na een heldere 
beantwoording van deze vragen goed kan 
worden beoordeeld of er al dan niet sprake 
kan zijn van significante aantasting van de 
natuurwaarden van de EHS ter plaatse.  
Wij hebben nog geen reactie gekregen van 
de gemeente. 
 
Jules Scholten en Sander van Opstal 

 

NA 21 JAAR ACTUALISATIE VAN 

BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN 

REMMERDEN 
 
In mei 1988 keurde GS van de provincie 
Utrecht het eerdere bestemmingsplan 
Remmerden goed. Ruim 21 jaar later gaf GS 
op 29 augustus 2009 haar goedkeuring aan 
een nieuw bestemmingsplan voor Bedrijven-
terrein Remmerden. Hiermee is een einde 
gekomen aan een van de meest langdurige 

en ook meest onverkwikkelijke bestemmings-
planprocedures in Rhenen. 
 
Volgens de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) 
moet een bestemmingsplan om de 10 jaar 
geactualiseerd worden. Dat is belangrijk 
omdat hiermee voor een periode van 10 jaar 
rechten en plichten vastgelegd worden, 
zowel voor betrokkenen als omwonenden. 
Het is de rechtzekerheid/garantie dat er, 
zonder inspraak op een nieuw Ontwerp-
bestemmingsplan, in die periode in dat 
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plangebied geen ongewenste ruimtelijke en 
planologische ontwikkelingen zullen plaats 
vinden. 
 
Over de procedure op weg naar een actueel 
bestemmingsplan heb ik in deze Nieuwsbrief 
vaak geschreven. Ondanks het feit dat 
omstreeks 2000 vele hectaren op het 
toenmalige bedrijventerrein waren vrijge-
komen door de opheffing van de steen-
fabriek en de noodzaak van uitbreiding be-
twijfeld kon worden. Ook over de uitbreiding 
met 5 ha die er koste wat kost doorgedrukt 
leek te moeten worden. 
Het is duidelijk dat heden ten dage, volgens 
de ruimtelijke inzichten en ontwikkelingen van 
de afgelopen 10 jaar, in dit gebied nooit een 
bedrijventerrein gevestigd had kunnen 
worden. Laat staan de recente uitbreiding 
met 5 ha. Onder de betreffende inzichten en 
ontwikkelingen vallen: 
- de ontwikkeling van de EHS; 
- oprichting van het Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug; 
- aanwijzing regionale bedrijventerreinen in 

Ede en Veenendaal; 
- toename verkeersdrukte op de door-

gaande provinciale weg N225. 
 
Naast onze tegenstand tegen deze uit-
breiding, heeft de WMR zich geërgerd aan 
de veel te langdurige voorbereidingen in de 
aanloop naar een nieuw bestemmingsplan. 
Gedurende de ambtelijke voorbereiding 
hebben we vele keren aan de gemeente 
gevraagd om via de “koninklijke weg” een 
integraal Ontwerpbestemmingsplan inclusief 
bijbehorende wettelijke inspraakprocedures 
ter inzage te leggen. In plaats daarvan kozen 
de verschillende Colleges steeds weer voor 
“sluipwegen”, namelijk de mogelijkheid van 
Vrijstellingsprocedures. 
Dat zijn ontsnappingsmogelijkheden voor een 
College om incidenteel toch te kunnen 
bouwen op grond van het vigerende 
bestemmingsplan van 1988 en vooruitlopend 
op een in de maak zijnd nieuw bestem-
mingsplan (zgn. voorontwerpbestemmings-
plan). 
Nadelen van dit vrijstellingenbeleid zijn dat de 
inspraak beperkt is en dat de rechts-
zekerheid/garantie aangetast wordt omdat 

er toch tussentijds planologische en ruimtelijke 
ontwikkelingen plaatsvinden. 
 
De grootste pijn voor de WMR kwam in 2006. 
De WMR had een schorsingsverzoek 
ingediend tegen het vrijstellingsbesluit om 
alvast wegen en infrastructuur aan te leggen 
op de beoogde uitbreiding. De rechtbank 
gaf de WMR gelijk en vernietigde het 
vrijstellingsbesluit. Ondanks dit vonnis heeft 
het toenmalige College toch toegestaan 
dat, illegaal, wegen en infrastructuur werden 
aangelegd. Gevolg was een onomkeerbare 
situatie: een feit waar je niet om heen kunt. 
In plaats van de overtreding recht te zetten, 
bouwde het huidige College voort op de 
illegale situatie door wederom via vrijstel-
lingen bouwvergunningen af te geven om 
alvast te kunnen bouwen op de beoogde 
uitbreiding. 
 
Het was allemaal mogelijk via de mazen van 
de WRO, maar wel op het scherpst van de 
snede. Temeer omdat bekend was dat de 
beoogde uitbreiding zeer omstreden was. 
Ook de provincie had immers, anno 2005 in 
haar nieuwe Streekplan, tegengesputterd 
tegen deze uitbreiding in dit kwetsbare 
gebied en had strikte vestigingsvoorwaarden 
voor overplaatsing van lokale bedrijven 
gesteld. 
 
Voor de WMR, als belangenorganisatie voor 
natuur, milieu en ruimtelijke ordening is het 
door de gemeente negeren van een 
rechterlijke uitspraak en hun keuze voor 
vrijstellingen i.p.v. voorrang geven aan 
inspraak, een ernstige zaak.  Inspraak wordt 
hierdoor gedegradeerd tot een wassen neus. 
 
Willy Hoorn-de Vries 
 
Naschrift: Willy Hoorn verdient onze grote 
waardering voor de vasthoudende en 
deskundige wijze waarop zij door de jaren 
heen dit uiterst complexe dossier heeft 
gevolgd en becommentarieerd. We hebben 
besloten geen beroep in te stellen tegen het 
goedkeuringsbesluit van GS Utrecht. De 
uitbreiding ligt er immers en is daarmee een 
voldongen feit. Dit hoofdpijndossier is aldus 
voor ons definitief gesloten. 
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HEROES CAMPAGNE: GEEF PLASTIC 

AFVAL EEN NIEUW LEVEN 
 

Plastic afval = grondstof 
In de media was PLASTIC deze zomer 
voorpaginanieuws: “Er is een ‘afvaltapijt’ 
ontdekt in o.a. de Grote Oceaan van meer 
dan 30x zo groot als Nederland en een 
‘drijvend eiland’ in de Atlantische Oceaan. 
Drijvende eilanden van plastic vuilnis: een 
wereldprobleem. 
Dat is ook goed te zien o.a. aan zwerfvuil hier 
en in het buitenland, in steden, in de bossen, 
het buitengebied en in landbouw.  
Er zit ook heel veel in onze zwarte kliko: wel 
25-60% van het vuilaanbod bij het restafval! 
Wanneer scheiden bij de bron een mondiaal 
item wordt en ook de productie-industrie bij 
deze vervuiling wordt betrokken, mag je 
hopen dat er een ommekeer wordt bewerk-
stelligd nu het nog kan. 
Bewustwording is nodig; zoals eerder ook 
gebeurde met papier, glas, kleding etc. 
Plastic afval verminderen kon, door te kiezen 
voor een duurzame boodschappentas en het 
kopen van producten in minder of zonder 
plastic verpakking. Binnenkort KAN het ook 
door mee te werken aan gescheiden 
inzameling in onze gemeente. 
 
Scheiden bij de bron 
Onderzoek heeft uitgewezen dat thuis 
scheiden en daarna  ophalen, het beste  
inzamelresultaat oplevert. Het betreft hier 
huishoudelijk afval (voor bedrijven is er een 
andere regeling). 
In Rhenen krijgt ieder woonadres speciale 
afvalzakken om het plastic verpakkings-
materiaal apart thuis op te sparen. Dus buiten 
de zwarte kliko. 
Een keer per maand wordt de zak door de 
huisvuildienst opgehaald (startdatum 6 
december 2009). Voor aanvang van deze 
gescheiden inzameling geeft de gemeente 
duidelijke huis aan huis informatie. 
 
Grondstof = plastic afval 
Momenteel bestaat minstens een kwart van 
het huishoudelijk afval, in de zwarte kliko, uit 
kunststof verpakkingen. (Sinds 2006 neemt die 
hoeveelheid jaarlijks met nog 4% toe in 
Rhenen). Landelijke doelstelling is dat per 
2012 ruim 40% van alle plastic afval 
gescheiden wordt opgehaald. 
Zie voorlichtingsfolder van de gemeente of 

kijk op: www.plasticheroes.nl. Alleen schoon 

verpakkingsmateriaal kan hergebruikt wor-
den. 

 

 
 

Hergebruik = grondstofbesparing 
Het ingezamelde plastic ‘afval’ wordt 
verwerkt tot plastic korrels voor recycling. 
Hergebruik van plastic-korrels wordt o.a. 
toegepast bij: auto- en computeronderdelen, 
bouwmaterialen, tuinmeubels en afdekfolies 
maar ook bij feestkleding, (tennis)ballen en 
speelgoed. 
Als de gescheiden inzameling slaagt, scheelt 
dat op jaarbasis, alleen al in onze gemeente, 
150.000kg voor de vuilverbrandingsoven. 
Daardoor wordt er ook op het transport en de 
uitstoot van afvalgassen gespaard. 
Om bij te dragen aan een succesvolle 
campagne: ”plastic kun je beter scheiden”, 
geeft de landelijke overheid startsubsidie en 
een vergoeding per ton (475 euro) voor het 
ingezamelde plastic aan de gemeente. 
Hopelijk gaat hiervan een positieve prikkel uit 
naar de gemeente als organisatie, de 
inwoners en de bedrijven, om mee te doen. 
In totaal kan Rhenen 450 ton inzamelen van 
huishoudens + industrie.  
Het inzamelen van  plastic’s  gaat niets  
kosten voor de burgers, alleen enige gewen-
ning en moeite. Nedvang, (organisatie: 
Nederland van afval naar grondstof), gaat 
samen met de bedrijven die nieuw plastic 
fabriceren de kosten betalen o.a. via de 
verpakkingsbelasting voor producenten van 
plastics. 
Ik hoop van harte op positief campagne-
resultaat want “afval bestaat niet”. 
 
Wil Schulte 
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DE PASSIE VOOR FLORA EN FAUNA ROND 

RHENEN: DEEL 2 – BLAUWE KAMER 
(column van Dirk Prins) 

 
De natuurontwikkeling in de Blauwe Kamer 
was een van de eerste projecten langs de 
grote rivieren, in combinatie met een 
verhoging van de veiligheid voor hoog water. 
Dit in het kader van het 'Plan Ooievaar' dat  
paste in plan 'Noordoever Neder Rijn' en nu in 
'Ruimte voor de Rivier'. Ik was er destijds 
getuige van hoe 'officieel' de laatste schep 
grond verwijderd werd tussen de gegraven 
strang en het water van de Neder Rijn. Hoe is 
het hier sindsdien gegaan met natuur en 
mens? 
 
Kwetsbaar succes 

Gezien de vele tienduizenden bezoekers die 
sindsdien de Blauwe Kamer hebben bezocht 
mag je, denk ik, al direct spreken van een 
'succes'. Ik weet ook, door het al jaren 
rondleiden van vele groepen mensen, dat 
men er echt van geniet. Het is niet moeilijk 
voor te stellen dat wandelen of fietsen in de 
natuur voor velen een verademing is. Maar 
heeft de natuur er ook baat bij? 
 

 
2 juli 1992: laatste  barrière weg… Foto: Dirk Prins. 

 
Ik was betrokken bij de planteninventarisatie 
van 1985-'86. Dat was de 'beginsituatie': het 
einde van het agrarisch gebruik van het 
gebied. Ik heb daarna kunnen constateren 
dat vele bijzondere soorten flora en fauna er 
weer een kans kregen. Te veel om op te 
noemen maar toch enkele namen: 
Karwijvarkenskervel, Kleine pimpernel, Klein 
vlooienkruid, Naaldwaterbies en Knolribzaad. 
En t.a.v. de fauna: Graspieper, Gele kwik-
staart, Kwartelkoning, Zomertaling, Lepelaar 
en Rugstreeppad. 
Het totaal aantal van circa 330 planten-
soorten bleef ongeveer gelijk. Wel trad er een 
verschuiving op in de richting van minder 
antropogeen bepaalde soorten. Wat betreft 
de broedvogels was er echt sprake van een 

aardverschuiving: van 33 naar circa 70 
soorten waaronder meerdere die op de Rode 
Lijst staan! 
 

 
Rugstreeppadje. Foto: Dirk Prins. 

 
Nu BIODIVERSITEIT c.q. de overleving van zo 
vele soorten planten en dieren over de 
gehele wereld en daarmee de ecologische 
waarde en buffering van de aardse biosfeer 
zo nadrukkelijk in het geding is, kun je 
bepaald wel stellen dat hier ethisch menselijk 
handelen aan de orde is. Temeer daar de 
mens als biologische soort zijn succes in de 
'survival of the fittest' nu toch echt wel 
afdoende heeft bewezen en toch ook eens 
om zich heen moet kijken wat hij aanricht… 
 
Natuurbeleving in het voorjaar 
Maar laten we, Beethoven's Negende 
indachtig, 'angenehmere Töne anheben'…. Ik 
wil het deze keer meer over de BELEVING van 
de natuur hebben. Een filosofisch stokpaardje 
van mij dat 'Waarheid' enerzijds uit (weten-
schappelijke) feiten bestaat maar anderzijds 
door onze verbeelding, verwondering, 
emoties en gevoelens, wordt ingevuld en 
gekleurd en dat die laatste niet de minste zijn 
in onze motivaties en zingeving…! Vrij ver-
taald kunnen we deze dubbelheid volgens 
mij ook zien als: we moeten elke dag heel 
veel 'zakelijk regelen' maar leven 'niet bij 
brood alleen'. Met andere woorden, wat is er 
toch zo 'heerlijk' aan de Blauwe Kamer en 
andere uiterwaarden…?! Wat is er mooier 
dan het zo smetteloos witte bruidskleed van 
de Sleedoorn in maart - april en van de 
Meidoorn een maand later?! Niet alleen wij 
kunnen er van genieten maar ook tal van 
insecten vinden er dan de nodige nectar en 
stuifmeel. Een ander opvallend wit in het 
voorjaar is dat van het Fluitenkruid. Deze soort 
zien we echter vooral in de bermen en 
nauwelijks in de Blauwe Kamer. Wel treffen 
we er nog andere soorten planten aan met 
een witte bloemkleur zoals Duizendblad, 
Peen, Dolle kervel, Vlier en Wilde bertram. 
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Herfstbeleving 
Als de witte bloesemblaadjes verdord zijn is 
de Meidoorn weer 'gewoon' groen. In de 
herfst geeft hij echter opnieuw kleur aan het 
rivierenlandschap, ditmaal met zijn altijd zeer 
talrijke bloedrode besvruchten. Dan kun je 
met je kijker lijsterachtigen gaan bespieden 
langs de zomerdijk want Merel, Grote lijster, 
Kramsvogel en Koperwiek zijn er verzot op. De 
laatste 2 soorten hebben dan hun zomer-
verblijven in het noorden en oosten verlaten. 
Ze krijgen hier immers minder kou en sneeuw. 
We zijn benieuwd in hoeverre de (voor-
namelijk Eenstijlige) meidoorn de Blauwe 
Kamer nog verder gaat veroveren mede met 
het oog op de eisen die Rijkswaterstaat stelt 
aan het beheer in relatie tot een snelle afvoer 
van het water als het peil in de rivier enkele 
meters stijgt (men houdt al rekening met een 
hoeveelheid van 15.000 tot 16.000 m3 water 
dat bij Lobith per seconde binnen zou kunnen 
komen - bij hoog water in 1995 was dat nog 
'slechts' 11.900 m3 - en waarvan de Neder Rijn 
circa 2/9 krijgt tegenover Waal 6/9 en IJssel 
1/9). Als er omvangrijke ooibosvorming gaat 
optreden met naast Meidoorn, Schietwilg en 
andere Wilgensoorten, Zwarte populier, Es, Els, 
Eik, Iep, enz. dan zou er wel eens ingegrepen 
moeten worden zoals al gebeurde in de 
Ooijpolder. Vorig jaar zag ik dat er bij de 
Palmerswaard door Rijkswaterstaat (RWS) de 
kribben van opslag van bomen en struiken 
waren ontdaan en zelfs de grassen en 
kruiden gemaaid en afgevoerd werden. Ik 
protesteerde toen want miste mijn bloemen 
zoals Boerenwormkruid, Duizendblad, Wilde 
bertram, Koninginnekruid, Guldenroede, enz. 
 

 
Boerenwormkruid met Icarusblauwtje. Foto: Dirk 
Prins. 

 
Hier vertel ik graag over tijdens mijn excursies 
voor Het Utrechts Landschap en KNNV. Ik 
kreeg een uitnodiging voor een gesprek op 
het kantoor van RWS en hoorde dat dit in het 
kader van het nieuwste actieplan 'Stroomlijn' 
gebeurde. Dit jaar zag ik deze verandering in 
het beheer ook doorgevoerd bij HUL in de 

Palmerswaard waarbij van rivier tot zomerdijk 
de vegetatie werd gemaaid en afgevoerd. 
Recentelijk zag ik dat dit ook in de Blauwe 
Kamer is gebeurd, inclusief verwijdering van 
houtige opslag. Uiteindelijk lijkt me dit toch 
een goede zaak, want zoals het 'beheer' tot 
nu toe werd overgelaten aan de grote 
grazers (Koniks, Galloways) leidde dit op heel 
veel plaatsen tot een steeds verdere 
verruiging met soorten als Grote brandnetel, 
Akkerdistel, Harig wilgenroosje, Haagwinde, 
Grote klit, Rietgras, enz. Daardoor dreigden 
de bijzondere stroomdalflora verdrongen te 
worden. Uiteindelijk krijg je heel veel 
wilgenbos en dit is ook waterstaatkundig niet 
acceptabel. 
Misschien kun je dus spreken van in sommig 
opzicht 'falen' van het ‘Plan Ooievaar’. De 
nieuwe beheerplannen van HUL, die binnen-
kort zullen verschijnen en waarop ik meerdere 
bladzijden commentaar heb geleverd, zullen 
er hopelijk wat anders uitzien dan de vorige. 
 
Feit en beleving 
In bovenstaande ben ik nog al afgeweken 
van mijn bedoeling vooral over de 'beleving' 
c.q. het genieten van de natuur in de Blauwe 
Kamer te schrijven. Misschien moet ik 
trouwens in mijn denkmodel 'feit' en 'beleving' 
wat minder proberen te scheiden: ook 
iemand die op een meer verstandelijke wijze 
kijkt naar wat er gebeurt in ons landschap, 
kan minstens zo 'spiritueel' betrokken en 
gemotiveerd zijn als de 'natuurgenieter', 
toch? De achteruitgang in de biodiversiteit 
zal ons niet alleen getalsmatig in ons 'hoofd' 
kunnen aanspreken maar zeker ook in ons 
'hart'! 
 
Beleving zomer 2009 
Tot slot haal ik een bijzondere ervaring van 
het afgelopen seizoen naar boven toen in het 
wisselende kleurenpalet van de Blauwe 
Kamer vooral het GEEL van vele planten-
soorten dominant werd. Deels was dat geel 
nog al verspreid aanwezig zoals van Klein 
hoefblad, Paardenbloem, Scherpe en 
Kruipende boterbloem, Gele lis, Gele water-
kers, Jacobskruiskruid, Boerenwormkruid, Gele 
honingklaver, Gewone rolklaver, Sikkelklaver, 
Vijfvingerkruid en Zilverschoon. Het pure 
goudgeel van Late guldenroede en Grote 
wederik zag je vooral dicht langs de rivier en 
het vele Viltig kruiskruid was er pas in de 
nazomer, maar de grootste indruk maakte 
toch de Zwarte mosterd die in juni-juli enorme 
oppervlakken van de gehele Blauwe Kamer 
volkomen geel kleurde. Geel is in de 
kleurenleer onder andere de kleur van de 
geestkracht en dat ervoer ik hier absoluut, 
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bijna als een vorm van doping als ik er wat 
langer naar keek of er tussen door liep...! In 
de herfst resteert er van al die planten 
vervolgens een grote hoeveelheid grijswitte 
planten die nog steeds opvallen, ook gezien 

hun hoogte van circa 2 meter. Als je even 
wat zaden tussen je tanden fijnkauwt dan 
herken je inderdaad de mosterd-smaak! 
 
Dirk Prins 

 

KORTE BERICHTEN 
 
Aanmelding van WMR bij Gelderse Milieu-
federatie 
Gedurende geruime tijd volgen wij ont-
wikkelingen in de aangrenzende gebieden in 
Gelderland die van belang zijn voor ons en 
die het milieu en de natuur in Rhenen, Elst en 
Achterberg beïnvloeden. Het gaat daarbij 
om ontwikkelingen op de zuidoever van de 
Neder Rijn gelegen in de gemeente Buren en 
het Binnenveld gelegen in Wageningen. 
Wij hebben ons daarom in juni aangemeld 
voor het lidmaatschap van de Gelderse 
Milieufederatie (GMF). In de bestuursver-
gadering van de GMF op 8 juli jl. is onze 
aanvraag goedgekeurd. De WMR staat nu 
op de GMF kaart van organisaties die lid zijn 
van de GMF. We worden standaard 
geïnformeerd over gebeurtenissen en activi-
teiten in Gelderland op het gebied van milieu 
en natuur. Verder kunnen we deelnemen aan 
cursussen en initiatieven van de GMF. 
Het lidmaatschap van de GMF is een 
logische aanvulling op ons lidmaatschap van 
de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) 
 
Fietspaden Gemeente Rhenen langs N225 
Op 7 september is de provincie Utrecht 
gestart met de aanleg van het lang-
verwachte, vrijliggende fietspad langs de 
N225 tussen Elst en Rhenen. Daarvoor was het 
nodig een groot aantal bomen en struiken te 

rooien. Voorafgaand aan de start is een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij 
kwamen onder meer paalresten van enkele 
boerderijen uit de IJzertijd (ca. 800 - 0 vC) te 
voorschijn.  
De werkzaamheden voor de aanleg duren 
tot medio 2010. Wanneer het vrijliggende 
fietspad er is, zal het fietsverkeer tussen Elst en 
Rhenen een stuk veiliger en aangenamer zijn!  
 
De provincie Utrecht houdt vast aan het plan 
dat zij eerder presenteerde voor de 
verbetering van de fietsroute langs de N225 
tussen Rhenen en de provinciegrens met 
Gelderland. Het traject tussen het monument 
bij de Erebegraafplaats en de weg naar 
Heimerstein wordt echter nog buiten de voor-
genomen uitvoering gehouden hangende 
overleg tussen GS Utrecht en B&W van 
Rhenen. B&W gaf daarbij aan eerst de 
uitkomst van de Gebiedsvisie Grebbeberg af 
te willen wachten. De provincie wil alvast de 
kruising met de Cuneralaan en Cuneraweg 
onderaan de Grebbeberg reconstrueren 
(omdat daar volgens de provincie veel 
ongelukken zouden voorkomen). Het betreft 
de verkeerssituatie rond het voormalige hotel 
bij de afslag Cuneraweg richting Ziderius. Het 
talud bij het voormalige hotel blijkt al de 
bestemming ‘verkeersdoeleinden’ te heb-
ben, dus hier kan de provincie naar eigen 
inzicht inrichten. Hiervoor moet Rhenen wel 
een aparte aanlegvergunning afgeven. 
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