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Oproep voor opvolging Redacteur Nieuwsbrief 
 

De WMR is op zoek naar een opvolger voor de huidige redacteur van de Nieuwsbrief. Heeft u 
interesse in ‘desktop’-publishing? Vind u het leuk creatief bezig te zijn? Heeft u kennis van Word of 

een ander opmaakprogramma? En – bovenal – heeft u hart voor natuur en milieu in uw 
omgeving? Geef u dan op bij Anita Berends (redacteur) of Jules Scholten (secretaris) 

anita.berends@online.nl  of   jules.scholten@planet.nl 

 
 

WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN 

HALFJAAR? 
 
Er ligt weer een nieuwe 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 activiteiten staan 
meer uitgebreid elders in deze Nieuwsbrief. 
 
Buitenactiviteiten en educatie 
In maart deden we mee aan de week van 
het inzamelen van zwerfafval. We waren 
actief in Rhenen en Elst. In Elst gebeurde dat 
samen met de plaatselijke schooljeugd. De 
gemeente zorgde voor materiaal en afvoer 
van het verzamelde zwerfvuil. Het is ont-
stellend om te merken hoe veel troep door 
mensen onachtzaam wordt weggegooid in 
wegbermen maar ook midden in de natuur. 
Het is goed om te weten dat verscheidene 
WMR-donateurs op vrijwillige wijze het gehele 
jaar door zwerfafval inzamelen in hun eigen 
omgeving. 
Het overzetten van padden door de en-
thousiaste ploeg van vrijwilligers onder leiding 
van Gerard Vernooy kwam pas in de loop 
van maart op gang na het koude winter-
weer. De gemeente plaatste verkeersborden 
op de Oude Veensegrindweg en de N225. 
Ook dit jaar waren we vertegenwoordigd op 
de Boomfeestdag die plaats vond op 6 april 
bij de Leemkuil. Dirk Prins kreeg daarbij hulp 
van Ineke Kroes. 
 
Bijdragen aan en reacties op plannen 
In het afgelopen halfjaar hebben we weer 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
heel wat plannen. We noemen hier de 
volgende plannen. 
We stelden zienswijzen op voor het ontwerp 
bestemmingsplan Middelwaard West van de 
gemeente Buren. Het betreft twee bedrijven 
die actief zijn, danwel willen zijn, op het 
bedrijventerrein in de uiterwaard op de 
zuidoever van de Neder Rijn tegenover 
Rhenen. Verder stelden we zienswijzen op 

over de Integrale Structuurvisie en het voor-
ontwerp van het Bestemmingsplan Buiten-
gebied. 
Daarnaast namen we deel aan de werk-
groep voor de definitieve uitwerking van de 
Ecologische Verbindingszone Laarsenberg - 
Utrechtse Heuvelrug, alsook de omgevings-
werkgroepen voor de opstelling van de 
inrichtingsplannen voor drie gebieden in de 
uiterwaarden van de Neder Rijn: Middel-
waard, Tollewaard en het gebied van de 
voormalige steenfabriek en de voormalige 
kraanmachinistenschool in Elst. De maat-
regelen voor deze gebieden moeten bij-
dragen aan waterstandsverlaging in het 
stroomgebied van de Rijntakken. Tenslotte 
hebben we ook gehoor gegeven aan een 
verzoek van de provincie Utrecht om mee te 
denken aan een Visie voor de Toekomstige 
Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen 
die bescherming biedt aan het gehele 
gebied van de Gelderse Vallei. 
 
Contacten met de Raad en het College van 
B&W  
Ons lobbywerk bij raadsleden en wethouders 
om de gemeente zo ver te krijgen dat ook 
Rhenen een collectieve verzekering zou 
afsluiten voor alle vrijwilligers die in veel 
organisaties in de gemeente actief zijn, heeft 
uiteindelijk resultaat gehad. In februari 2010 
besloot de Raad unaniem tot het afsluiten 
van de verzekering. Dit is een goede 
ontwikkeling waarmee het gemeentebestuur 
haar waardering aangeeft voor al het 
onmisbare werk dat vrijwilligers uitvoeren op 
velerlei gebied in onze samenleving. 
Tijdens de zittingsperiode van het vorige 
College ontstond een goede werkrelatie met 
de wethouders. We hadden halfjaarlijks 
overleg met de wethouders voor natuur en 
milieu over onderwerpen van gemeen-
schappelijk belang. Daarbij lag het accent 
op informatie uitwisseling en respect en 
begrip voor de wederzijdse rollen en 
belangen. 
Inmiddels is een nieuwe gemeenteraad 
aangetreden en daaruit is een nieuw College 
van B&W voortgekomen dat van een andere 
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signatuur is dan het vorige College. Wij 
spreken de hoop en verwachting uit dat het 
mogelijk is om het huidige halfjaarlijkse 
werkcontact te kunnen voortzetten met de 
nieuwe wethouders Bongers, Van Leeuwen 
en Van den Berg die portefeuillehouders zijn 
voor milieu, natuur en ruimtelijke ordening. 
 
Bekendheid met ons werk 
De doorlopende actie om meer bekendheid 
te geven aan ons werk heeft ons weer 
verscheidene 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? Bij 
voorbaat dank daarvoor! 
 
Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat 
de kerngroep versterking heeft gekregen in 
de personen van Pieter Windmeier en Ineke 
Kroes.  
 
Wij wensen u veel leesplezier bij deze 
Nieuwsbrief!  
 
Jules Scholten en Han Runhaar 

 
 

Uitnodiging excursie naar de Historische Tuin van Remmerstein op 

donderdag 20 mei om 19.00 uur 
 
Met genoegen nodigen wij onze 
leden en donateurs uit voor een 
avondwandeling door de 
Historische Tuin van landgoed 
Remmerstein. Deze excursie is 
een creatieve vervanging van 
onze traditionele jaar-
vergadering. 
 
De familie Evelein - Bentinck is 
bereid ons te ontvangen en een 
rondleiding te verzorgen. We 
zullen worden rondgeleid door 
Lot Evelein - baronesse Bentinck, 
eigenaresse van Remmerstein; 
Carla Oldenburger, biohistoricus 
en specialist op het gebied van 
historische tuinen www.historischetuinen.nl en Michiel Almekinders, tuinman van deze historische 
tuin. 
 
Locatie: verzamelen bij de grote kapschuur langs de oprijlaan van Remmerstein, Oude 
Veensegrindweg 15. 
 
Start wandeling om 19.00 uur. Als er na de bezichtiging van de Historische Tuin nog tijd over is, 
wandelen we naar de Celtic Fields, de grafheuvels en de ontginningswallen op het landgoed. 
 
Afsluiting met een drankje ca. 22.00 uur. 
 

Aanmelding vooraf 

Er is altijd grote belangstelling voor bezoeken aan privé landgoederen. Omdat we zijn gehouden 
aan een maximum aantal bezoekers van 50 personen, vragen we u om zich vroegtijdig (uiterlijk 12 
mei) aan te melden bij secretaris Jules Scholten jules.scholten@planet.nl of via info@stichtingwmr.nl. 
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
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NIEUWE FOLDER 
 

 
 
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvangen 
alle donateurs een exemplaar van de nieuwe 
WMR folder. Onze hoop is dat men deze 
folder, met een persoonlijke aanbeveling, in 

de bus stopt bij een buurman/buurvrouw of 
doorgeeft aan bekenden. 
Bij het ontwerp voor deze nieuwe folder 
hebben we bewust rekening gehouden met 
drie aspecten: 
a. Informatief, maar kort: een opsomming 

van activiteiten met verwijzing naar 

website en informatie-adres; 

b. Herkenning en herhaling: het bekende 

logo. Voor de voorkant is de omslagfoto 

van ons succesvolle jubileumboek 

Natuurlijk Rhenen gebruikt; 

c. Wervend: de lezer van de folder kan 

onmiddellijk reageren, een deel van de 

folder afscheuren en zich aanmelden als 

nieuw lid of donateur. 

Anja Langefeld en Willy Hoorn 

 
 

BEHEERPLAN PLANTAGE WILLEM III 
 
De Stichting Het Utrechts Landschap (HUL) 
beheert in onze zo natuurrijke gemeente 
Rhenen verschillende natuurgebieden, zowel 
in de uiterwaarden als op de Heuvelrug. 
 
Sinds bijna twee jaar is men in het HUL 
kantoor op landgoed Oostbroek bezig om 
voor hun natuurgebieden een nieuw beheer-
plan te maken. Rhenense biologen waar-
onder WMR kernleden voelen zich hierbij 
betrokken omdat zij voor veel flora en fauna 
gegevens zorgden, veelal via de KNNV 
afdeling Wageningen. 

 
Ingang Plantage Willem III. Foto: Dirk Prins. 

 
Het tweede concept van het beheerplan 
voor de Plantage Willem III van 10-2-2009 
werd op aanvraag toegezonden. Al dadelijk 
in 2009 bracht HUL er een onderdeel van in 
praktijk dat vervolgens enig conflict gaf met 
plaatselijke recreanten. Om enkele zeldzame 

en bedreigde broedvogels zoals Kwartel, 
Patrijs en Graspieper, die op de grond 
nestelen, wat meer rust in het gebied van de 
Plantage Willem III te gunnen zodat ze 
misschien zouden terugkeren, werd vorig jaar 
de oostelijke ingang afgesloten en verplaatst 
naar iets verder langs de Defensieweg. 
Daardoor werd een stukje van de oude 
wandelroute tussen Rhenen, Elst en 
Amerongen veranderd en minder aan-
trekkelijk. Om deze visie van HUL nog eens toe 
te lichten werd tijdens een excursie vanaf de 
Defensieweg door adviseur Simon Klinge, 
hoofd terreinbeheer Ron Blom en boswachter 
Hugo Spitzen, gepoogd de bezwaren te 
weerleggen. De uitkomst van de discussie 
was de toezegging dat de oude toegang 
weer zou worden hersteld! Dit gezien het 
inzicht dat enkele andere maatregelen de 
genoemde vogels misschien toch al 
voldoende rust zouden kunnen geven. Er 
zullen verbodsbordjes geplaatst worden die 
het afslaan naar de zijpaden moeten 
tegengaan en bovendien gaat er enige 
beschermende werking uit van de aanplant 
van nieuw loofbos langs het hoofdpad. Hierbij 
zal een elektrisch raster begrazing door 
runderen, paarden en reeën moeten 
tegengaan en dat zal ook een barrière zijn 
tegen het niet gewenste rondzwerven van 
recreanten. 
 
Het terrein 
De Plantage Willem III is een hellend terrein 
dat op een grote zogenaamde sandr (= 
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bodemuitspoeling uit het Saalien) tegen de 
zuidwestflank van de Heuvelrug ligt tussen 
Remmerden, Elst en de Defensieweg. De 
eigenlijk Plantage, zo genoemd naar koning 
Willem III onder wie er in 1853 een tabaks-
plantage werd gevestigd, is ruim 103 ha 
groot. Naar boven vormen twee andere 
gebieden er een eenheid mee; de 
Remmerdense Heide (bijna 67 ha) en De 
Blokken (ruim 50 ha). Door het aanbrengen 
van het ecoduct onder de N225 kan er door 
de dieren ook nog een stukje van 13,6 ha van 
de Elster Buitenwaard worden begraasd. In 
de toekomst hoopt HUL dat dit laatste deel 
nog flink groter wordt en dat past uiteraard 
geheel in de beoogde realisering van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het plan 
'Noordoever Nederrijn' langs de rivier. 
Op 27 maart j.l. gaf boswachter Hugo Spitzen 
een rondleiding door het gebied en mijn 
vervolgtekst is deels gebaseerd op zijn uitleg 
van het nieuwe beheerplan waarin hij 
duidelijk blijk gaf van zijn kennis en 
betrokkenheid. 
 

 
Galloways in besneeuwd bos van Plantage Willem 
III. Foto: Dirk Prins. 

 
Bosbeheer 

Boven gaf ik hiervan al iets aan in de vorm 
van de planning van een stukje herstel van 
loofbos aan de oostzijde van het gebied 
nabij het 'omstreden' oude wandelpad dat 
zuidoost-noordwest loopt tussen het voor-
malige akkergedeelte van de Remmerdense 
Heide en het bosgebied De Blokken. Tevens 
wordt de Winterlinde aangeplant en dat 
betekent weer aandacht voor de inheemse 
linde die als boomsoort al in de oertijd sterk 
teruggedrongen werd door een eenzijdig 
gebruik als bladvoedergewas. De Hollandse 
linde zie je veel in ons landschap maar 
telkens als laanboom. Dit is echter een 
bastaard en dus onvruchtbaar. De linde heeft 
een wat rijkere grondsoort nodig en dat is op 
deze voormalige bemeste akker het geval. 
De jonge aanplant moet wel beschermd 

worden tegen vraat van de grazende 
zoogdieren. 
De Blokken is een typisch productiebos vol 
Japanse lariks en Douglasspar. Men wil dit bos 
omvormen in een meer natuurlijke richting via 
de spontane opslag van Berk, Eik, 
Sporkehout. Daartoe kapte men enkele 
stukken bos en liet de natuur begaan. Helaas 
valt de toename van loofhout tegen want de 
runderen, paarden en reeën vermijden de 
opslag van Douglas en Lariks en vreten vooral 
aan het jonge loofhout. Vandaar dat men 
hier voorlopig een meer productiegericht 
houtbeheer met naaldhout handhaaft 
waarbij men de Grove den, als zijnde een 
meer inheemse soort, hoopt te bevoordelen. 
 
Begrazing en landschap 
Het panorama vanaf de hogere delen van 
de Plantage en Remmerdense hei is werkelijk 
uniek. Dit wil HUL handhaven door de 
boomopslag van Berk en Grove den beperkt 
te houden via begrazing en aanvullende 
kap, maar tevens door ook in de hogere en 
oudere bosgedeelten openingen te kappen. 
Dat herstelt tevens het biotoop voor de 
Nachtzwaluw en deze zeldzame vogelsoort 
zou men graag weer terugzien! De 
Gallowayrunderen zijn de hoofdbegrazers 
naast een haremgroep van de Konikpaarden 
en men wil zodanig beheren dat bijvoeren 
wordt vermeden door een zekere natuurlijke 
selectie waarbij tevens zo weinig mogelijk 
(vermagerende) dieren verwijderd behoeven 
te worden. Het aantal Damherten is ook tot 
een flinke kudde uitgegroeid, dit wordt 
getolereerd hoewel men deze dieren eigenlijk 
als exoot beschouwt. Zij verspreiden zich 
(door over de heining te springen!) naar 
elders op de Heuvelrug zodat de provincie 
moet gaan bepalen hoe groot het nodige 
jaarlijkse afschot moet zijn, zoals ook voor de 
reeën gebeurt. 
 
Beheer van heide en grasland 
Enerzijds is er aandacht voor de noodzakelijke 
verjonging van de vanouds aanwezige heide 
plus verwijderen van de opslag van Berken en 
Grove dennen. Dit doet men met de 
bosmaaier of door uittrekken gevolgd door 
enkele malen begrazen met schapen. 
Anderzijds zal er aansluitend aan de westzijde 
een nieuw stuk heide worden gecreëerd 
door de kap van maar liefst 15 ha bos 
waardoor tevens een opvallend sneeuw-
smeltwaterdal, dat dateert uit de laatste 
IJstijd, veel beter over zijn gehele lengte 
zichtbaar wordt. Dat smeltwaterdal is in het 
jaar 2000 door de provincie aangewezen als 
Nationaal Aardkundig Monument. Er komt 
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tevens een nieuw wandelpad waardoor dit 
dal veel beter kan worden gezien en ervaren. 
De hei wordt ook elders op de Heuvelrug 
uitgebreid en dat is vooral gunstig voor 
zeldzame, beschermde fauna zoals Zand-
hagedis en Roodborsttapuit en voor bij-
zondere flora zoals Klein warkruid, Stekelbrem 
en Kruipbrem. 
 

 
Roodborsttapuit. Foto: internet. 

 
De Struikhei breidt zich op de voormalige 
Plantageakkers maar nauwelijks uit maar ook 
de heischrale grasvlakte is interessant door de 
aanwezigheid van een aantal zeldzame 
plantensoorten zoals Duits viltkruid, 
Dwergviltkruid, Bosdroogbloem en Blauwe 
bremraap. Verviltende grassen zoals Ge-
streepte witbol (massaal aanwezig) en 
Duinriet worden door gerichte begrazing 
('drukbegrazing') met een schaapskudde 
onderdrukt. Er zullen langs de looproutes een 
aantal bordjes geplaatst worden met een 
tekst die aangeeft dat men niet vrijelijk over 
de koeienpaadjes en elders kan ronddwalen 
want dat is, zoals boven al aangegeven, heel 
slecht voor een aantal zeldzame op de grond 
broedende vogelsoorten. 

 

 
Eén van de grafheuvels. Foto: Dirk Prins. 

 
Geomorfologie, Archeologie en Cultuur-
historie 

Naast het genoemd smeltwaterdal worden 
ook de vele hier aanwezige grafheuvels, die 
uit de Late steentijd en Bronstijd stammen, 
beter zichtbaar gemaakt door houtkap. Een 
in sommiger ogen wat wonderlijke zaak is dat 
HUL ook de plekken van de voormalige 
tabaksschuren (13 of 14 in getal….!) in het 
landschap wil aangeven door de bouw-
vlakken met extra maaibeurten te milli-
meteren. Er is trouwens 1 tabaksschuur geheel 
gerestaureerd aanwezig. Bij die bewoonde 
schuur wordt ook een ouderwetse rogge-
akker in ere hersteld zodat de bijzondere 
akkerflora daar weer een kans krijgt. De 
cultuurhistorie blijft ook zichtbaar in enkele 
rijen laanbomen die gehandhaafd en 
onderhouden blijven. 
 
Al met al levert het nieuwe beheerplan voor 
de Plantage Willem III een zeer divers en rijk 
plaatje op dat beslist van een serieuze 
aanpak door de Stichting Het Utrechts 
Landschap getuigt! 
 
Dirk Prins 

 

PADDEN OVERZETTEN 2010 
 
Op 28 maart jl. werd langs de Utrechtsestraat-
weg bij de  Palmerswaard, tussen de Berken-
weg en de Stokweg weer de jaarlijkse 
overzetactie afgerond. Dit jaar werd een 
historisch late start gekoppeld aan een 
vroege stop: op 12 achtereenvolgende 
avonden werden 972 padden, 5 kikkers 
(waaronder zeker 1 poelkikker) en een 1 
kleine watersalamander geraapt – maar soms 
betekende dat feitelijk wegvangen – en over-
gezet. 
 

Van zo’n 150 in 1996 naar ruim 1100 dieren in 
2008, en weer terug naar een aantal van 689 
vorig jaar na een koude winter, kwamen we 
dit jaar weer op een mooie toename van de 
paddenstand uit. En dat was toch wel een 
verrassing na deze eindeloos lange winter. 
Maar het aantal overgezette kikkers neemt 
elk jaar gestaag af. Gaan we volgend jaar 
naar 0? Heeft het te maken met de toename 
van de ooievaars? 
 
De start was op 17 maart met 2 padden, het 
eindigde op 28 maart met 3 padden. Daar 
tussen een paar avonden met pieken tot 224 
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en 254 bij zacht en vochtig weer, waarbij 
ongetwijfeld ’s nachts door de dieren werd 
doorgelopen. De temperatuur was op een 
gegeven moment zo aangenaam dat een 
vrouwtje met man op de rug al sprongen 
makend van de weg kon worden geplukt: 
warmbloedig gedrag bij koudbloedige 
dieren. 
 

 

 
De vrijwilligers bleven ongeveer op een zelfde 
aantal van ongeveer 25 personen met wat 
wijzigingen in de samenstelling. En opvallend 
genoeg komen er steeds meer liefhebbers 
van buiten Rhenen helpen, het is nu al een 
kwart van de mensen. Daaronder een paar 
ouders met jonge kinderen die ons spontaan 
kwamen versterken. Iets wat we eerder 
afhielden vanwege de onveiligheid. We 
moeten daar serieus over gaan nadenken. 
Ongetwijfeld zijn er veel kinderen enthousiast 
te maken voor dit klusje, maar dan krijgt het 
rapen nog meer aandachtspunten. Het kan 

dan ook aan educatie worden gekoppeld. 
We zullen ons beraden nadat duidelijk is hoe 
de raapomstandigheden zullen zijn na de 
herinrichting van de weg en het fietspad, en 
hoe de bescherming van delen met 
hekwerkjes zal uitpakken. De aanleg van de 2 
beoogde wildtunnels lijkt daarbij ook 
gerealiseerd te worden, bij de boerderij en 
aan het eind van het verste bosje. 
 
Ook punt van overweging is de situatie op de 
Grebbedijk en op de Cuneraweg, zeg maar 
het stuk langs Heimerstein. Wat kunnen we 
daar betekenen? Dit jaar zijn daar veel 
slachtoffers geteld (op een ochtend meer 
dan 80), waarschijnlijk verergerd door de 
wegwerkzaamheden bij de Nude. Ook 
hekwerken? Ook rapen op topdagen? 
Met de Dierenbescherming is hierover 
contact geweest. Men zal een appèl op de 
gemeente doen om volgend jaar borden te 
laten plaatsen (in overleg met de Provincie). 
Wij kunnen daar ook op aandringen. En 
wellicht is er meer mogelijk zoals tijdens de 
trek tijdelijk geen doorgaand verkeer 
toestaan (op de dijk wel lastig vanwege de 
pont). Maar amfibieën zijn per slot van 
rekening wel wettelijk beschermde dieren.... 
 
Dit jaar willen we met de betrokkenen een 
excursie ondernemen naar de Palmerswaard 
en elkaar bij daglicht eens spreken over de 
actie en het andere moois in deze natuurlijke 
omgeving. Want natuur… dat is onze 
drijfveer, hier in bizarre strijd met de moderne 
beschaving. 
 
Olga van de Donk & Gerard Vernooy 

 

DWANGBUIS OF RECHTSZEKERHEID? 
Een andere blik op bestemmingsplannen 

 
Voor mensen die spontaan willen bouwen of 
uitbreiden worden bestemmingsplannen 
vaak gezien als een dwangbuis. Maar als je 
een bestemmingsplan bekijkt door de ogen 
van het algemeen belang, dan zie je ook de 
beschermingswaarde. 
 
Democratische, na inspraak, vastgestelde 
bestemmingsplannen geven burgers de 
rechtszekerheid dat er gedurende een 
periode van 10 jaar geen ingrijpende 
veranderingen in hun leefomgeving zullen 
plaatsvinden. En de gemeenteraad, die de 
bestemmingplannen vaststelt en uitvoert, 
heeft de plicht om deze rechtszekerheid te 

garanderen via controle en handhaving en 
door heel zorgvuldig om te gaan met 
bouwaanvragen, die strijdig zijn met een 
bestemmingsplan. 
Voor bouwaanvragen, die strijdig zijn met een 
bestemmingsplan, heeft het college echter 
bevoegdheden voor ontheffing en wijziging. 
Hierbij rijst de vraag hoe ver en op welke 
manier een college moet gaan met haar 
dienstverlenende taak? Want de dienst aan 
een enkeling is tegelijkertijd een aantasting 
van de rechtszekerheid van de meeste 
inwoners (het algemeen belang). Een 
bijkomend nadeel van het toestaan van 
uitzonderingen is de precedentwerking en 
voor je het weet zijn uitzonderingen de regel. 
Daarom moeten de voorschriften in een be-
stemmingsplan altijd ondubbelzinnig, duidelijk 
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en handhaafbaar zijn en moeten de 
mogelijkheden voor ontheffing en wijziging zo 
klein mogelijk zijn. 
In het Voorontwerpbestemmingsplan Buiten-
gebied 2010 zijn veel te veel ontheffingen en 
wijzigingen mogelijk. Heel jammer want het 
Buitengebied (de groene ruimten rondom 
Rhenen, Achterberg en Elst) is bij uitstek een 
publiek domein met groot algemeen belang 
vanwege de bossen, het agrarisch gebied, 
de uiterwaarden, waar mensen wandelen, 
fietsen, recreëren. Plus het is het leefmilieu 
voor vaak beschermde flora en fauna. 
Het oude bestemmingsplan Buitengebied 
dateert nog van 1991, dus het was de 
hoogste tijd dat het werd geactualiseerd. Bij 
de inventarisatie trof adviesbureau Bügel-
Hajema meer dan honderd overtredingen en 
illegale situaties aan. Een treurig voorbeeld 
van falende controle en handhaving door de 
gemeente en niet te vergeten, een grove 

aantasting van de rechtszekerheid van velen. 
Want de illegale situaties zullen waarschijnlijk 
via overgangsrecht achteraf gelegaliseerd 
worden. 
Het is dan ook triest voor het algemeen 
belang en de rechtszekerheid van velen dat 
het nieuwe college al aangekondigd heeft 
voorstander te zijn van versneld bouwen voor 
enkelen en creatief zullen omgaan met 
voorschriften en wijzigingsmogelijkheden in 
bestemmingsplannen. 
De WMR pleit in haar zienswijze op het 
Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 
2010 voor helderheid, zorgvuldigheid en 
handhaafbaarheid met minder mogelijk-
heden voor tussentijdse ontheffingen en 
wijzigingen. 
Onze zienswijze is te lezen op: 
www.stichtingwmr.nl 
 
Willy Hoorn-de Vries 

 

PLAN GS UTRECHT VOOR VERBREDING 

VAN N225 OVER DE GREBBEBERG 
 

 
Computeranimatie van beoogde aanpassing 
 
De Provincie Utrecht houdt nog steeds vast 
aan het plan dat zij eerder presenteerde voor 
de “verbetering” van de fietsroute langs de 
N225 tussen Rhenen en de provinciegrens 
met Gelderland. 
Vooralsnog wordt het traject tussen het 
monument bij de Erebegraafplaats en de 
Cuneraweg naar Heimerstein nog buiten de 
voorgenomen uitvoering gehouden. Eind 
2009 besloot de gemeente namelijk niet mee 
te zullen werken aan de vergunningverlening 
voor dit onderdeel van het plan. 
De WMR en de gemeente Rhenen zijn tegen 
omdat het voorgestelde provincieplan de 
natuur- en de cultuurhistorische waarde van 
de Grebbeberg aantast. 
 

In december 2009 heeft de Raad van de 
gemeente Rhenen de Gebiedsvisie Grebbe-

berg vastgesteld. Daarin staat onder meer 
dat ‘de gemeente geen medewerking 
verleent aan ingrepen in de Grebbeberg in 
het insnijdingsdeel van de Grebbeweg 
(N225) die de markante karakteristiek van dit 
weggedeelte aantasten en die niet leiden 
tot een kwaliteitsimpuls voor de Grebbe-
berg’. 

Overleg over het provinciale plan tussen GS 
en B&W van Rhenen heeft tot dusver geen 
resultaat opgeleverd. Ons inziens is dit toe te 
schrijven aan de starre opstelling en vast-
houdendheid aan het oorspronkelijke plan 
door GS. De WMR is namelijk van mening dat 
enkele verbeteringen aan de bestaande 
situatie mogelijk zijn die de verkeersveiligheid 
vergroten en die het ecologische en 
cultuurhistorische karakter van de weg over 
de Grebbeberg niet aantasten: een zo-
genoemd nulplusalternatief. 

Om de bestaande impasse te doorbreken 
heeft in januari 2010 de Afdeling Rhenen van 
VVN een alternatief voorstel gemaakt dat 
overeenkomt met een dergelijk nulplus-
alternatief. De WMR heeft het voorstel van 
de Afdeling Rhenen van VVN van harte 
ondersteund. 

Spijtig genoeg lijkt het er echter op dat de 
provincie vasthoudt aan het oorspronkelijke 
voornemen. In het VVN voorstel wordt de 
status van de weg veranderd van een 
Gebiedsontsluitingsweg (GOW), waarop een 
maximum snelheid geldt van 80 km/u, naar 
een lokale weg met een maximum snelheid 
van 60 km/u. In feite is het zo dat voor het 
overgrote deel van het betreffende wegvak 
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al een maximum snelheid geldt van 60 km/u. 
We begrijpen dan ook niet waarom de 
provincie zich verzet tegen het prima VVN 

voorstel en vasthoudt aan handhaving van 
de status van GOW. 

 

Roel van de Weg en Jules Scholten 

 

 

RUIMTE VOOR DE RIVIER: 

STEENFABRIEK/VOORMALIGE 

KRAANMACHINISTENSCHOOL ELST 
 
Rijkswaterstaat (RWS) heeft de publiciteit 
goed opgezocht met dit project en veel 
medewerking gekregen. Mede ingegeven 
door advisering van belanghebbenden en 
aanwonenden uit Elst. In de vorige 
Nieuwsbrief stond een artikel over de 
ontwikkelingen tot dat moment (zie 
www.stichtingwmr.nl). 
 
Het nieuws dat per 10 maart 2010 werd 
uitgebracht door RWS, is een plan dat strookt 
met de gemeentelijke structuurvisie van 
2007/2008. Zie ook plan “Stroming” op 
www.rhenen.nl 
Het Utrechts Landschap, toekomstige be-
heerder, stemde vroegtijdig al in met een 
klein theehuis met speeltuintje, een aanleg-
steiger voor de “Blauwe Bever” en enige 

aanleg voor wandelpaden (ook om te 
‘struinen’). In de Amerongse Bovenpolder 
worden de wandelpaden mogelijk op de 
zomerdijk gelegd. Het steenfabriekterrein zou 
daar aan aangepast kunnen worden. 
Mogelijk tot de Elster Veerweg. 
 
Het wordt, voor Elstenaren, nu beter mogelijk 
om aan de rivier te verblijven en natuur te 
beleven. WMR is daar ook voorstander van: 
kleinschalig opgezet met stilte en rust 
gewaarborgd. Niet alle voorstellen uit plan 
Stroming konden daarom goedkeuring 
krijgen. Daarvoor is het gebied te kwetsbaar.  
Han Runhaar en ondergetekende volgden 
het proces en adviseerden RWS. 
 
In juni/juli wordt het definitieve plan 
voorgelegd. In september zal een besluit in 
Den Haag genomen worden. Volgens 
planning moet in 2015 het project gereed zijn. 
 
Wil Schulte 

 

 

DIT JAAR TOCH RIJNWEEK 
 
Op de voorpagina van de Rijnpost van 17 
maart j.l. las ik tot mijn verrassing en die van 
vele anderen (al of niet met instemming…) 
een bericht met als kop in grote letters: 'Geen 
Rijnweek'. Met vervolgens: 'Voor het eerst 
sinds 13 jaar blijft de Rhenense veerwei deze 
zomer leeg', dit wegens 'Teruglopende 
sponsorinkomsten, natuurbeschermingswet-
ten en strengere eisen in het kader van de 
openbare orde en veiligheid'. 
 
In 2011 hoopt men de Rijnweek weer te 
realiseren maar nu waren er meerdere 
redenen waarom men deze, voor het bestuur 
moeilijke, beslissing moest nemen. Vorig jaar 
was het al moeilijk de balans sluitend te 
krijgen maar door de economische crisis is er 
nu nog minder geld en men wil geen entree 
heffen of een beperkter programma bieden. 
Voorts zijn de eisen van openbare orde en 
veiligheid, vooral sinds de strandrellen van 
Hoek van Holland, flink aangescherpt en in 
2009 kwamen er al 40.000 bezoekers! 

 
Veerwei en Cuneratoren. Foto: Dirk Prins. 

 
De Veerwei is groot maar de Natuurbe-
schermingswetten verhinderen (voorlopig?) 
het gebruik van het gehele terrein. Wat dit 
laatste betreft zou het bijvoorbeeld gaan om 
het handhaven van een voldoende afstand 
tot de Ecologische Hoofdstructuur (in feite tot 
het natuurgebied de Palmerswaard aan de 
westzijde). Echter, de gemeente heeft een 
ontheffing voor het gebruik van de Veerwei 
als evenemententerrein. Bovendien wil men 
een ontheffing voor Natura 2000. Op meer 
praktisch vlak is er een verplichte toetsing 
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aan de Flora- en Faunawet i.c. het niet 
mogen verstoren van de nesten van de 
broedvogels die aanwezig zijn op het terrein 
zelf en in de naaste omgeving. In het 
zogenaamde 'Ecologisch werkprotocol voor 
het uitvoeren van de Rijnweek 2009' staat 
inderdaad aangegeven dat deze effecten 
moeten worden gemonitord. Dit monitoren is 
op aangeven van Bureau Waardenburg 
uitgevoerd door Van den Bijtel Ecologisch 
Onderzoek. Er is tijdens de Rijnweek plus een 
periode van tien dagen er vóór en tien 
dagen er na onderzoek verricht. 
 
Onderzoeksrapport 

De WMR wordt betrokken bij de evaluatie 
van de Rijnweek. Daarom ontving ik het 
rapport 'Broedvogelmonitoring ten behoeve 
van de Rijnweek in Rhenen'. Hierin staat dat 
elke 4 dagen een terreinbezoek plaatsvond. 
In twee ronden in de vroege ochtend werd 
het territorium- (zoals zang) en nestelgedrag 
van de vogels geregistreerd in een gebied  
van circa 15 ha. De meeste vogels werden 
aangetroffen in de strook Palmerswaard, 
Rijnoeverzone, rand Paardenveld (inclusief 
terrein van het Waterschap) en de Rijnstraat 
(met grote Paardenkastanjes). 
Ik vind het toch wel verrassend dat in dat 
relatief kleine gebied tussen 20 juni en 20 juli 
maar liefst 136 vogelterritoria werden 
vastgesteld verdeeld over 32 soorten. In 52 
territoria vertoonden de vogels gedrag dat 
duidt op een broedgeval en daarvan zijn in 
24 gevallen uitgevlogen jongen waar-
genomen die kennelijk niet verstoord zijn door 
de Rijnweek. Veel vogels zullen al eerder 
minstens hun eerste broedsel hebben 
voltooid en in de laatste fase van voort-
planting zijn geweest. De periode dat 
sommige natuurgebieden wegens het 
broeden van vogels niet toegankelijk zijn 
loopt tot 15 juli dus de Rijnweek heeft eigenlijk 
pech daar nog juist binnen te vallen. 
Tot de talrijkst aanwezige soorten behoren 
naast Houtduif en Merel ook Bosrietzanger en 
Grasmus (beide met 10 territoria!) en dat zijn 
langs de rivier zeker interessante soorten 
naast de twee Rode Lijstsoorten: Kneu (2 
territoria) en Grauwe vliegenvanger (1 
territorium). 
 
Eindconclusie rapport 
De eindconclusies van het rapport zijn niet 
eenduidig negatief of positief. Eigenlijk zou je 
nog intensiever de vogels moeten volgen via 
het zoeken en volgen van de nesten maar 
deze onderzoeksmethode leidt onvermijdelijk 
tot verstoring van de vogels. Je zou het 
onderzoek wel wat anders kunnen opzetten 

door bijvoorbeeld de vogelwaarnemingen 
meer gespreid te verrichten en eerder te 
starten. Bij de aanbevelingen werden daar-
naast opmerkingen gemaakt over een 
verbetering van het beheer van de vegetatie 
zoals een later maaimoment voor de 
waardevolle zoomvegetatie met de zeld-
zame Stinkende ballote nabij het Paarden-
veld. Bovendien zouden ter mitigatie enkele 
nieuwe knotwilgen op de Veerwei kunnen 
worden aangeplant. 
In het eerder genoemde Ecologisch werk-
protocol staat ook aangegeven dat en hoe 
men de effecten van geluid en licht van de 
inrichting, verkeer, optreden van de artiesten, 
afsteken van vuurwerk, luchtballonvaarten, 
moet en kan beperken. Ook ten aanzien van 
de betreding van het omliggende natuur-
gebied door mensen en/of loslopende 
honden zijn maatregelen te treffen. 
Overigens was al besloten geen vuurwerk 
meer af te steken en de ballonvaarten niet 
tijdens Rijnweek uit te voeren (en ook later 
niet meer). Ter bescherming van het 
natuurgebied Palmerswaard tegen betreding 
werden dranghekken geplaatst op een 
afstand van circa 150 m en werd in deze 
bufferzone gesurveilleerd door toezicht-
houders. Ons WMR kerngroeplid Sander van 
Opstal constateerde echter dat de 
genoemde 150 m hooguit 110 m was. 
Daarnaast merkte WMR lid en vogel-
deskundige Piet van Klaveren op dat de zone 
van 50 m in de Palmerswaard wel wat breder 
had gekund. 
 

 
Luchtfoto van activiteiten op Veerwei. 

 
Evaluatie met betrokkenen 

Onder andere deze zaken plus hoe een 
verbetering van de broedvogelmonitoring 
zou kunnen plaatsvinden had ter discussie 
gesteld moeten worden in de evaluatie die 
zou moeten volgen op de Rijnweek van 2009 
maar deze heeft nog steeds niet plaats-
gevonden. Toen ik hierover Rijnweek bestuurs-
lid Henk Knoppert belde zei deze me dat men 
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voor een vergaderdatum wachtte op een 
reactie van Burgemeester en Wethouders. 
Deze reactie was nog niet ontvangen. 
 
Reactie in RBC 
Op 24 maart verscheen in de RBC een 
ingezonden brief van de Fractie VVD Rhenen-
Elst-Achterberg waarin deze 'met verbijstering 
kennis heeft genomen' dat men de Rijnweek 
heeft moeten afblazen. Met name worden 
als oorzaak genoemd de aangescherpte 
veiligheidsvoorschriften en 'de onmogelijkheid 
die de Ecologische Hoofdstructuur veroor-
zaakt bij de Veerwei'. Dat laatste lijkt me 
gezien de ontheffing niet juist en zou eerder 
moeten slaan op de eisen van Natura 2000. 
Men zou ook de bufferzone met de 
Palmerswaard willen verkleinen zodat er meer 
ruimte en veiligheid ontstaat maar dan is er 
een duidelijker verstoring van de broedvogels 
in de aangrenzende Palmerswaard. De hoop 
werd uitgesproken de benodigde sponsor-
gelden, ook die voor de extra veiligheids-
maatregelen, toch nog te vinden en de VVD 
zou in de raadsvergadering vragen stellen 
over een mogelijk toch doorgaan van de 
Rijnweek. 
En toen kwam voor de feestliefhebbers toch 
het verlossende woord. Op de voorpagina 
van de RBC van 14 april jl. is grote letters: 
‘Toch Rijnweek’. Voor alle genoemde 

problemen was een oplossing gevonden 
mede dankzij de steun van het nieuwe 
gemeentebestuur. Een evaluatiebijeenkomst 
volgens het Ecologisch werkprotocol lijkt me 
trouwens nu nog meer van belang. 
 
Toch vraag ik me af of we niet eens de 
dringende vraag moeten stellen of 'groot, 
groter, grootst' in allerlei toeristische zaken 
van Rhenen wel de juiste weg is. Waarom 
kunnen we niet meer het accent accepteren 
dat hier van nature ligt in de prachtige natuur 
van Rhenen?! Wat leveren ons eigenlijk al die 
spektakels op? De middenstand profiteert er 
nauwelijks van en ik zie voornamelijk een 
steeds verder toenemende verstoring en 
herrie. We hebben in Rhenen immers al 
drukte genoeg met onze dagelijkse verkeers-
opstoppingen, Ouwehand met zijn groot-
scheepse evenementen, Kwintelooijen met 
zijn motorcross, Achterberg met onder 
andere zijn trekkertrack, Koninginnedag en 
braderieën, frequente wielerrondes en 
wandelevenementen. Terwijl de ons om-
ringende natuur heel wat meer ontspanning 
en gezond vertier biedt in een tijd dat 
mensen toenemend gaan snakken naar wat 
meer rust. 
 
Dirk Prins 

 

 

CAMPING THIJMSE BERG 
 
Er zijn twee bestemmingsplannen in voor-
bereiding. Het eerste plan betreft een 
voorgestelde uitbreiding van de camping 
met 2,35 ha in noordwestelijke richting. Het 2e 
plan gaat over een herstructurering van het 
huidige terrein. Beide plannen verkeren in het 
stadium van de voorbereiding van het 
ontwerp voor de plannen. Hoewel in eerdere 
Nieuwsbrieven al veel is geschreven over de 
voortgang van deze plannen en er feitelijk 
weinig nieuws is te melden, is de situatie zo 
complex geworden dat het goed is om de 
huidige stand kort samen te vatten. 
 

 

 
In februari 2008 legde de gemeente de WMR 
een concept voor van het ontwerp 
bestemmingsplan voor de voorgestelde uit-
breiding met het verzoek om te reageren. Het 

concept kwam – op basis van ecologisch 
onderzoek door het adviesbureau Bilan – tot 
de conclusie dat de uitbreiding geen 
significante gevolgen zou hebben voor de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) waarin 
zowel de camping als de uitbreiding ligt. In 
onze reactie bestreden wij deze conclusie. Wij 
voerden aan dat de uitbreiding wel degelijk 
een belangrijk negatief effect zal hebben, 
onder meer op de aaneengeslotenheid en 
robuustheid van de EHS die ter plaatse slechts 
iets meer dan één kilometer breed is. Er werd 
besloten een nieuw ecologisch onderzoek te 
laten uitvoeren (door het adviesbureau Van 
den Bijtel) en het resultaat daarvan voor te 
leggen aan de adviescommissie Recreatie en 
Toerisme van de provincie Utrecht. Het 
onderzoek is inmiddels uitgevoerd. Zodra de 
adviescommissie haar advies zal hebben 
uitgebracht aan de gemeente, ligt het – 
althans ambtelijk – in de bedoeling om de 
WMR weer te vragen om te reageren. 
 
In juni 2009 werd het voorontwerp van het 
bestemmingsplan voor de herstructurering 
van het huidige terrein bekend gemaakt. 
Ook in dit plan wordt verondersteld dat er 
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geen negatieve gevolgen te verwachten zijn 
voor de EHS. Op 23 juni reageerden wij ook 
kritisch. Wij vinden dat het voorontwerp 
onvoldoende informatie geeft om te kunnen 
begrijpen wat het plan precies inhoudt en 
wat de gevolgen zullen zijn voor de EHS. De 
gemeente gaf daarop aan dat met onze 
opmerkingen het voorontwerp nog eens 
kritisch wordt bezien om de bouw-

mogelijkheden beter af te stemmen op de 
natuurwaarden. Ambtelijk zal worden voor-
gesteld om de WMR ook in dit geval te 
betrekken bij een volgende stap en bij de 
door te voeren aanpassingen in het be-
stemmingsplan. 
 
Jules Scholten en Sander van Opstal 

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 

Anita Berends 
 

 
 

 

PALMERSWAARD 
 
Een korte update van de ontwikkelingen in 
de Palmerswaard. 
 
De Palmerswaard is de afgelopen 10 jaar (en 
al langer) verruwd. Dit zegt zoveel als dat er 
vegetatie aanwezig is langer dan kort gras. 

Rijkswaterstaat verwacht hierdoor opstuwing 
van water bij hoogwater. Om het effect van 
de verruwing en mitigerende maatregelen te 
onderzoek zijn er 10 pilotprojecten gestart, 
een van deze projecten is de Palmerswaard. 
Door adviesbureau Ameco is de ruigte van 
de vegetatie in kaart gebracht en er is een 
beheerplan geschreven om de potentiële 
opstuwing te verminderen. Maatregelen die 
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Ameco voorstelt zijn o.a. verwijderen van 
ruige vegetatie zoals riet, akkerdistel en 
brandnetel, kappen van bomen (is al 
gebeurd), herstel van de kwelzones langs de 
steilrand en het aanleggen van een neven-
geul. 
In het rapport wordt uitdrukkelijk de noodzaak 
genoemd van de aanwezigheid van ge-
isoleerde plassen. Deze plassen (en de 
opgeschoonde kwelsloten) zijn van belang 
voor de aanwezige amfibieën. 
 
De WMR heeft al eerder gereageerd op het 
Beheer- en ontwikkelplan Rijkswateren van 
Rijkswaterstaat (RWS). 
• In onze inspraakreactie hebben 

we ons alternatieve inrichtingsplan voor 
de Palmerswaard beschreven. Hierin 
staat onder andere ons voorstel om een 
aantal plassen aan de rivier aan te 
takken (kleine nevengeul) en we pleitten 
voor het behoud van geïsoleerde plassen 
als amfibieën habitat. RWS gaf in een 
reactie aan graag gebruik te willen 
maken van de gebiedskennis van de 
WMR bij de planvorming en zal de WMR 
hiervoor benaderen. 

• We hebben verder aangegeven 
dat een grote gebiedsdoorsnijdende 
nevengeul ons inziens een bedreiging 
vormt voor de aanwezige kwelzones. De 
kwelzones vormen, zoals al eerder 
genoemd, een belangrijk gebied voor 
amfibieën en bijzondere planten. Ook op 
de zomerkade en de dwarskade staan 

bijzonder planten. We pleiten er als WMR 
dan ook voor om in de Palmerswaard niet 
te kiezen voor een grote nevengeul. RWS 
geeft aan dat kwelgebonden laag-
dynamische natuur langs de Neder Rijn 
belangrijk is in verband met de doel-
stellingen van de Kaderrichtlijn Water 
(KRW), met name wat betreft water-
planten. Ze zullen bij het vaststellen van 
de KRW-maatregelen hiermee rekening 
houden. 

 

 
Palmerswaard. Foto Dirk Prins. 

 
Het lijkt er op dat onze inspraak en onze 
eerdere bemoeienis heeft geleid tot een 
genuanceerder beeld bij RWS over de 
Palmerswaard. Het feit dat RWS aanwezig 
was bij de WMR jaarvergadering in 2009 heeft 
zeker geholpen! 
 
Pascalle Jacobs 

 

 

RUIMTE VOOR DE RIVIER: 

UITERWAARDVERGRAVINGEN IN 

MIDDELWAARD EN TOLLEWAARD 

 
Middelwaard-oost. Foto: Jules Scholten. 

 
In de Planologische Kernbeslissing (PKB) 
‘Ruimte voor de rivier’ werd besloten tot 
maatregelen voor uiterwaardvergravingen in 

de Middelwaard en Tollewaard op de 
zuidoever van de Neder Rijn in de 
gemeenten Buren (Lienden) en Neder 
Betuwe (Kesteren). Momenteel wordt gewerkt 
aan de uitvoering van deze maatregelen die 
moet leiden tot een betere bescherming van 
het rivierengebied tegen overstromingen. De 
WMR neemt deel aan de omgevings-
werkgroep die Rijkswaterstaat (RWS) adviseert 
over de inrichtingsplannen voor beide 
gebieden. Wij hebben belang bij een goede 
uitvoering daarvan omdat Rhenen uitkijkt op 
beide gebieden. 
 
Tijdens de eerste bijeenkomst van de 
omgevingswerkgroep op 21 januari 2010 in 
Lienden werden voor beide gebieden drie 
zogenoemde onderzoeksvarianten gepresen-
teerd voor de uitwerking van de plannen 
met: 
(1) een variant die de meeste waterstands-

verlaging tot gevolg zal hebben; 
(2) een variant met de minste kosten; 
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(3) een variant die de beste ruimtelijke 
kwaliteit zal bewerkstelligen. 

De leden van de omgevingswerkgroep 
werden vervolgens in de gelegenheid 
gesteld om commentaar te geven op alle 
varianten en om suggesties te geven voor de 
samenstelling van het voorkeursalternatief 
voor beide gebieden. 
 
Middelwaard 
Wat betreft de Middelwaard vinden wij de 
variant ‘reeks van waterplassen’ die de 
ruimtelijke kwaliteit benadrukt, het meest 
interessant waarbij in de lengterichting van 
de Middelwaard van oost naar west en van 
klein naar groot een aantal waterplassen zou 
worden gerealiseerd. In deze variant wordt 
de meeste variatie in milieus en gradiënten 
gecreëerd en wordt van beide delen van de 
Middelwaard ter weerszijden van de Rijnbrug 
weer een eenheid gemaakt. De WMR gaf 
ook aan tegen de komst te zijn van de op- en 
overslag van zand, grind en klei en de 
bewerking daarvan door het bedrijf Dekker 
Van de Kamp in de Middelwaard west. De 
argumenten daartegen maakte de WMR 
kenbaar in haar zienswijze d.d. 26 januari 2010 
over het ontwerp van het  bestemmingsplan 
Middelwaard West (zie daarover elders in 
deze Nieuwsbrief). Kopie van onze zienswijze 
voegden wij bij het commentaar. 
 

 
Middelwaard-west. Foto: Jules Scholten 

 
Tollewaard 
Voor de Tollewaard spreken wij een voorkeur 
uit voor een combinatie van elementen van 
twee varianten: ‘grazige waard’ en ‘grote 
geul’ die respectievelijk de ruimtelijke kwaliteit 
en de waterstandsverlaging benadrukken. De 
variant ‘kleine geul’ wijzen wij absoluut af 
omdat in die variant de zomerkade tussen de 

beide daar aanwezige steenfabrieksterreinen 
zou worden afgegraven. Tijdens een 
inventarisatie in 2000 heeft Han Runhaar daar 
een rijke stroomdalflora aangetroffen met 
Sikkelklaver, Kattedoorn, Kruisdistel, Karwij-
varkenskervel, Grote bevernel, Groot streep-
zaad, Margriet, Knoopkruid en Knolboter-
bloem. 
Voor beide gebieden vragen wij ons 
overigens af of de variant die de ruimtelijke 
kwaliteit benadrukt tevens de variant zou zijn 
die het meest natuurvriendelijk is. 
 

 
Tollewaard. Foto: Jules Scholten. 

 
Het uiteindelijke doel is om te komen tot de 
voorkeursalternatieven voor beide gebieden 
met een zo groot mogelijk draagvlak bij alle 
betrokken partijen (grondeigenaren, belang-
hebbenden en bestuurders). Het ligt in de 
bedoeling dat deze voorkeursalternatieven 
besproken zullen worden met de omgevings-
werkgroep. Daarna zal tegen de zomer een 
advies over de voorkeursalternatieven 
worden uitgebracht aan de staatssecretaris 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
door de combinatie van de provincie 
Gelderland, de gemeenten Buren en Neder 
Betuwe, het Waterschap Rivierenland, 
Staatsbosbeheer en RWS. 
Uitvoering van de inrichtingsplannen staat 
gepland voor 2013-2014 omdat daaraan 
voorafgaand bestemmingsplannen moeten 
worden vastgesteld en vergunningen afge-
geven en misschien ook nog project 
milieueffectrapportages moeten worden 
uitgevoerd. 

 
Jules Scholten 
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VISIE TOEKOMSTIGE GREBBEDIJK 
 
De provincie Utrecht is bezig, in samen-
werking met het waterschap Vallei & Eem en 
de Provincie Gelderland, om een visie te 
ontwikkelen voor een mogelijke versterking 
van de Grebbedijk tussen Rhenen en 
Wageningen. 
 
De dijk beschermt een groot gedeelte van 
de Gelderse Vallei tegen overstromingen. 
Hoewel de dijk voldoet aan de geldende 
veiligheidsnormen is het zeer goed mogelijk 
dat deze normen in de nabije toekomst 
verscherpt worden (o.a. op basis van het 
rapport van de commissie Veerman). De te 
ontwikkelen visie zal zich richten op het 
ontwerpen van een doorbraak vrije dijk en te 
kijken welke andere gebruik- en duurzaam-
heidfuncties meegenomen kunnen worden in 
het dijkontwerp (waarbij ruimte is voor zeer 
innovatieve ideeën) en in het gebied rondom 
de dijk. 
 
Op 23 maart 2010 heeft de Provincie Utrecht 
een ontwerp workshop (Charrette) georgani-
seerd om met verschillende organisaties 
ideeën te genereren voor hun visie op de 
Grebbedijk. De WMR heeft aan deze 
workshop meegedaan en heeft een bijdrage 
geleverd binnen de werkgroep “landschap”, 
waarbij de landschappelijke inpassing van de 
vernieuwde Grebbedijk en de versterking van 
de natuurfuncties op en rond de dijk, 
belangrijke aandachtspunten waren. 
 

De resultaten van de ontwerpworkshop 
worden door de Provincie Utrecht verwerkt in 
de uiteindelijke visie. De planning is dat het 
visiedocument Grebbedijk voor het eind van 
het jaar in Provinciale Staten Utrecht wordt 
besproken. 
 

 
Verzwaring Grebbedijk in 1991. Foto: Dirk Prins. 

 
In de verdere uitvoering van het project, 
indien besloten zou worden tot verdere 
versterking van de Grebbedijk, zal de WMR 
aandacht blijven vragen voor bestaande 
landschappelijke en cultuurhistorische waar-
den, een ecologisch ontwerp en beheer van 
de dijk, een verantwoord combineren van 
verschillende gebruiksfuncties, en het ver-
sterken van de ecologische (verbindings-) 
functies van de dijk en directe omgeving. 

Pieter Windmeijer en Roel van de Weg 

 

NEDERLAND SCHOON 
 
In 2008 zijn in Rhenen de 3 Wijkcomités 
officieel geïnstalleerd. Aan de actie 
“Nederland schoon” zou per 2009 deel-
genomen worden. Helaas bleek de voorbe-
reidingstijd te kort. Dit jaar ging het beter. 
WMR kerngroepleden deden fors mee. 
 
In maart 2010 werd de zwerfvuil inzamelings-
actie gehouden. Daartoe hebben de ge-
noemde Wijkcomités het initiatief genomen. 
De gemeente deed graag mee. Vrijwilligers 
werden opgeroepen te helpen. In de RBC 
werd aangekondigd waar activiteiten rond 
‘Nederland Schoon’ in Rhenen zouden 
plaatsvinden. 
De Organisatie Beheer Openbare Ruimte 
(OBOR) zorgde voor het gereedschap en de 
afvoer van het ingezamelde vuil. 

Medewerkers van de OBOR prikten zelf ook 
mee. 
 

 
Verzameld zwerfvuil. Foto: Wil Schulte. 

 
De prikactie bij de Leemkuil werd matig 
bezocht: 4 vrijwilligers. Wel de moeite  waard: 
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er werd genoeg verzameld, in de ‘pure 
natuur’! 
De actie bij de Rijnbrug verliep op de eerste 
lentedag. De prikkers zagen de zonzij: 30 volle 
zakken waarvan de meeste troep bij het 
verblijf van de voormalige visclub en nu 
‘hangplek’ van jongeren. De opkomst van 
vrijwilligers was weer hetzelfde: zeer matig. 
In Achterberg werd met veel jongeren 
geprikt. Daar werd een zeer positief resultaat 
bereikt. De opvoedkundige ‘bijwerking’ was 
groot omdat de jeugd hun eigen verblijf-
plaatsen schoonmaakte. Overvolle vuilnis-
zakken, 10 stuks, werden er afgevoerd! 
 

 
Elster schooljeugd helpt zwerfvuil rapen. Foto: Wil 
Schulte. 

In Elst waren voor de actie de bosranden al 
vrijwillig geprikt (16 kg) en de schooljeugd 
prikte 1/3 van het dorp schoon!! De 
scholieren van de Woudmees werden 
allemaal ingezet en raapten wel 60 kg bijeen.  
Groep 8 van het Visnet (20  jongelui van 11 en 
12 jaar) ging zeer gestructureerd door de wijk 
en haalden liefst 23 zakken vuilnis naar school 
(50 kg)! 
Alles bij elkaar een ‘geweldig resultaat’ in Elst. 
Alle lof voor de vrijwilligers maar wat 
respectloos van ‘ons mensen’ om alles maar 
van je af te gooien .... ruim 125 kg ‘zwerfvuil’. 
Petje af voor Chris de beroepsprikker van de 
gemeente! Hij vertelde dat hij dagelijks zeker 
3 karretjes vol vuilniszakken met zwerftroep, 
naar Remmerden brengt. Solo geprikt! 
Hij moet zeer gemotiveerd zijn voor: ‘Rhenen 
schoon’ (52 weken per jaar!) 
Als extra bewustwording verzoekt Wijk Elst 
meer afvalbakken, overal in het dorp...  
 
Het werd een goede actie in 2010 van OBOR 
en Wijkcomités. Voor volgend jaar mag het 
grootser opgezet worden en er kunnen veel 
meer organisaties bij betrokken worden. 
Maar: het  hele jaar door ieder zijn eigen 
straatje/stoepje schoonhouden, helpt nog 
het meest! 
 
Wil Schulte 

 

INRICHTINGSVISIE ECOLOGISCHE 

VERBINDINGSZONE LAARSENBERG – 

UTRECHTSE HEUVELRUG 
 
Door de provincie Utrecht is aan het bureau 
Eelerwoude gevraagd een inrichtingsvisie op 
te stellen voor de ecologische verbindings-
zone tussen de Laarsenberg en de Utrechtse 
Heuvelrug. In het Natuurgebiedsplan 
Gelderse Vallei uit 2007 is de noordflank van 
de Laarsenberg en een aangrenzende strook 
direct ten noorden van Rhenen begrensd als 
een robuuste verbindingszone die de 
Grebbeberg en de Laarsenberg moet 
verbinden met de rest van de Utrechtse 
Heuvelrug. In de inrichtingsvisie wordt aan-
gegeven hoe die verbindingszone het beste 
kan worden ingevuld. Het bureau Eeler-
wourde wordt begeleid door een project-
groep waarin behalve de WMR en de 
provincie Utrecht ook Het Utrechts Land-
schap, de Ondernemersvereniging Achter-
berg en de gemeente Rhenen zijn vertegen-
woordigd. De inrichtingsvisie moet deze 
zomer klaar zijn. 

 
Ligging Ecologische Verbindingszone Laarsenberg 
– Utrechtse Heuvelrug 

 
De inrichting van de verbindingszone wordt 
afgestemd op de vijf hoofddoelsoorten 
waarvoor het gebied door de provincie is 
aangewezen. Dat zijn het Oranjetipje, de 
Boommarter, de Patrijs, het Ree en de Das. 
Dat wil niet zeggen dat de verbindingszone 
alleen voor deze soorten is bedoeld. De 
eerste drie genoemde doelsoorten vertegen-
woordigen een bredere groep van soorten 
met vergelijkbare habitateisen. Zo vertegen-
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woordigd het Oranjetipje (een vlindersoort) 
de soorten van bloemrijke zomen en 
bosranden, staat de Boommarter voor een 
groep van typische bossoorten, en vertegen-
woordigt de Patrijs de akkersoorten. Het idee 
is dat andere soorten kunnen meeliften met 
de maatregelen die voor deze doelsoorten 
worden genomen. 
 

 
Uitzicht vanaf de Laarsenberg richting Binnenveld 
en Achterberg. Foto: Han Runhaar. 

 
In de inrichtingvisie worden grofweg drie 
gebieden onderscheiden. In het oostelijk 
deel, de Laarsenberg, ligt de nadruk op 
herstel van het oude landschap met akkers 
en graften. Hier moeten akkeronkruiden en 
Patrijzen een plek kunnen vinden. De 
verspreid staande struiken en bomen op de 
graften moeten zorgen voor beschutting voor 
bossoorten die vanuit het Laarsenbos richting 
de Utrechtse Heuvelrug willen trekken. In het 
middendeel, tussen Rhenen en Achterberg, 
wordt er naar gestreefd beschutting te 
creëren in de vorm van hagen en bosjes. 
Door de nabijheid van de woonkernen van 
Rhenen en Achterberg, en de aanwezigheid 
van een bedrijventerrein, een spoorweg, en 
een drukke provinciale weg, is hier nu te veel 
verstoring in de vorm van licht en geluid. 
Verdichting van het landschap door de 
aanleg van bossen en hagen moet de 
invloed van verstoring verminderen. In het 
westelijke deel, tussen de Bergweg en de 
Cuneraweg, ligt de nadruk op het behoud 
van een visueel aantrekkelijke overgang 
tussen Heuvelrug en Binnenveld. Verspreid in 
het gebied liggende bosjes kunnen in 
combinatie met de aanwezige bostuinen 
rondom de villa’s dienen als stapstenen voor 
bosdieren. Daartussen moet voldoende 
ruimte blijven voor doorkijkjes vanaf de 
Bergweg richting het Binnenveld. 
 
Een zorgpunt vanuit de provincie is de 
geringe breedte van de verbindingszone 

tussen Rhenen en Achterberg. Wil de 
verbindingszone goed kunnen functioneren 
dan is een voorwaarde dat het gebied tussen 
Rhenen en Achterberg, ook het niet 
begrensde agrarische deel, in de toekomst 
vrij blijft van bebouwing. Dat past goed 
binnen de doelstelling uit het Landschap-
ontwikkelingsplan van de WERV-gemeenten, 
waarin het gebied tussen beide bebouwings-
kernen staat aangegeven als ‘Groene Wig’. 
Het is wel belangrijk dat strikt wordt 
vastgehouden aan dit beleidsvoornemen, 
omdat elke extra verstoring in dit gebied het 
functioneren van de verbindingszone ernstig 
kan aantasten en de investeringen die al zijn 
gedaan ten behoeve van de verbindings-
zone onrendabel kan maken. 
 

 
Het karakteristieke boerderijtje aan de Boslandweg 
dat mogelijk behouden kan blijven ondanks de 
ligging in de verbindingszone. Foto: Han Runhaar. 

 
Een ander mogelijk obstakel vormt het oude 
boerderijtje aan de Boslandweg nr. 90. De 
oorspronkelijke doelstelling van de provincie 
was om het boerderijtje te laten slopen. Dit 
leidde echter tot protest vanuit verschillende 
groeperingen die het boerderijtje graag als 
karakteristiek cultuurelement wilden behou-
den (zie Nieuwsbrief 2007-1). Er lijkt nu een 
voor alle betrokken partijen aanvaardbare 
oplossing te zijn gevonden waarin het 
boerderijtje kan worden behouden. De 
bewoners van het aangrenzende woonhuis 
willen namelijk meewerken aan een situatie 
waarbij boerderijtje én woonhuis samen 
worden ingepast in de verbindingszone. 
Mede omdat de ambities van de 
verbindingszone omlaag zijn gegaan (er 
wordt niet langer gestreefd naar een 
verbindingszone die geschikt is voor groot 
wild als het Edelhert) lijkt dit een voldoende 
waarborg voor de provincie om akkoord te 
gaan met het behoud van het boerderijtje. 
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De Lijnweg en de spoorweg vormen een flinke 
barrière voor de verbindingszone. Foto: Han 
Runhaar. 

 
Een aandachtspunt vormt nog de manier 
waarop de spoorweg en de provinciale weg 
passeerbaar gemaakt kunnen worden voor 

dieren. Vanuit de Ondernemersvereniging 
Achterberg en de WMR is benadrukt dat dit 
moet gebeuren in samenhang met de 
oplossing van de problemen rond de 
verkeersveiligheid. Daarbij werd gewezen op 
het eerder door de Werkgroep Achterberg 
ontwikkelde plan voor een tunnel voor fietsen 
én auto’s die onder de provinciale weg én 
onder de verbindingszone doorloopt (zie 
onze Nieuwsbrief 2008-2). Omdat de 
gemeente nooit officieel de wens kenbaar 
heeft gemaakt voor een veiliger verkeers-
verbinding tussen Rhenen en Achterberg wil 
de provincie in de inrichtingsvisie echter niet 
verder gaan dan de inplanning van een 
veilige verbinding (via tunnel of brug) voor 
fietsers. 
 
Han Runhaar 

 

BEHEERPLAN NATURA 2000 

UITERWAARDEN NEDER RIJN 
 

De uiterwaarden bij Rhenen inclusief de 
Palmerswaard vormen deel van het Natura 
2000 gebied dat wordt aangewezen langs de 
Neder Rijn. Voor deze uiterwaarden wordt 
door de provincie Gelderland een be-
heerplan opgesteld in samenwerking met de 
provincie Utrecht, Rijkswaterstaat (RWS) en 
het ministerie van LNV. In februari kwam een 
concept van het ontwerp beheerplan klaar. 
Het beheerplan zal pas kunnen worden 
vastgesteld nadat de minister van LNV het 
begrenzingsvoorstel Natura 2000 Rijntakken 
heeft beoordeeld. Het was de bedoeling dat 
dit later dit jaar zou gebeuren. Vanwege de 
val van het kabinet en de parlement-
verkiezing is het onduidelijk wanneer de 
begrenzing en vervolgens het beheerplan zal 
worden vastgesteld. 
 

 
Veerwei en aangrensende Palmerswaard. 

 
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. 
 
In 2009 gaven wij aan de projectorganisatie 
van het beheerplan veel informatie over het 
bestaand gebruik van de uiterwaarden bij 
Rhenen en over de situatie op het 
Veerweiterrein en de Palmerswaard. 
Het blijkt nu dat de concept visie en 
maatregelen van het ontwerp beheerplan 
weinig specifiek zijn voor de uiterwaarden bij 
Rhenen. Zo bevat het concept geen 
informatie over de problematiek van het 
Veerweiterrein en het verzoek van B&W van 
Rhenen om het Veerweiterrein buiten de 
begrenzing van Natura 2000 te plaatsen. De 
informatie over de uiterwaarden waarvoor 
door RWS inrichtingsplannen worden 
ontwikkeld (Middelwaard, Tollewaard en het 
terrein van de voormalige steenfabriek en 
kraanmachinistenschool in Elst; zie elders in 
deze Nieuwsbrief) is erg algemeen, niet 
actueel en weinig relevant. 
 
Het concept ontwerp beheerplan bevat ook 
geen informatie over het ‘Beheer en 
ontwikkelplan Rijkswateren (BPRW)’ van RWS 
wat betreft de Palmerswaard. Het BPRW is 
inmiddels vastgesteld. In 2009 had de WMR 
een zienswijze ingediend met het oog op de 
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Palmerswaard. In de zienswijze presenteerden 
wij ons alternatieve inrichtingsplan dat 
inhoudt dat wij vinden dat een gebieds-
doorsnijdende nevengeul (zoals eerder 
voorgesteld door het adviesbureau Stroming 
aan Het Utrechts Landschap als eigenaar van 
het gebied) een bedreiging vormt voor de 
aanwezige kwelsloot en amfibieën habitat en 
dat er op veel plekken elders al nevengeulen 
worden aangelegd. We pleiten er dan ook 
voor om in de Palmerswaard te kiezen voor 
laag-dynamische natuur (kwelsloot) in plaats 
van aanleg van een (grote) nevengeul. RWS 
geeft in het BPRW aan dat kwelgebonden 
laagdynamische natuur langs de Neder Rijn 

belangrijk is in verband met het behalen van 
de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water 
(KRW), met name wat betreft waterplanten. 
RWS zal bij het vaststellen van de KRW-
maatregelen hiermee rekening houden. 
Verder geeft RWS aan gebruik te willen 
maken van de gebiedskennis van de WMR. 
 
We moeten bij het beheerplan Natura 2000 
alert zijn op de bekendmaking en ter inzage 
legging van het ontwerp daarvan voor het 
indienen van een zienswijze. 
 
Jules Scholten en Pascalle Jacobs 

 

SUBSIDIE OP ENERGIEBESPARENDE 

MAATREGELEN 
 
Op 25 oktober 2008 organiseerde de WMR 
samen met afdeling Milieu, een energiemarkt 
in het gemeentehuis. De gemeente Rhenen is 
nu met een vervolg gekomen: per januari 
2010 is een subsidiepot ingesteld van EUR 
50.000 voor particulieren. Ondergetekende 
schreef in en met succes. 
 
Hierbij een verslag van de aanvraag in de 
praktijk. Je meldt je aan bij de gemeente en 
krijgt deskundige begeleiding bij het proces. 
Je kunt een keuze maken uit de volgende  
adviesbureaus: ‘Erkend Energie Label’, 
‘Taurus Bouwadvies’ of ‘Kies Groen Licht’. 
De bevoegde deskundige maakt ter plekke 
een ‘woningopname’. Dit houdt in: een 
uitvoerig onderzoek naar ‘de schil’ van het 
huis (dak, muren, ramen en deuren en de 
vloeren). Ook bekijkt hij de binnenruimte van 
het hoofdverblijf. Hij kijkt naar de kwaliteit van 
het dubbele glas en de tochtstrips op de 
deuren, maar ook naar de staat van de C.V. 
installatie. Hij onderzoekt het sanitair op de 
aanwezigheid van een waterbesparende 
douchekop, een min/max regelknop op het 
toilet etc. 
Alle aanwezige tekeningen van bouw en/of 
verbouw ziet hij in. Het bestek is hierbij van 
belang. Daarin vindt hij de opbouw van de 
fundering, de isolatie van de vloeren en 
muren en de dakisolatie (al of niet toege-
past). Als er voldoende gegevens zijn uitge-
wisseld, volgt er een fotoreportage van het 
hoofdgebouw, op details. 
Op kantoor van de deskundige kan de 
inspectie met behulp van een computer-
programma afgemaakt worden. Zo komt een 
huis aan een Energielabel (bij verkoop 
verplicht). 

Het Label is de eerste gesubsidieerde stap, 
200 euro per woning, bij energiebesparende 
maatregelen. 
 

 
 
Label opwaarderen door maatwerkadvies 
Nadat het label is afgegeven, bij ons was dat 
binnen 3 weken, kun je het opwaarderen. Nu 
komen de energiebesparende mogelijk-
heden aan bod: een energiezuinige C.V. 
ketel, HR++ dubbelglas, muur- en dakisolatie, 
zonnepanelen etc.  Afhankelijk van hetgeen 
je vervolgens (onder toezicht) laat uitvoeren, 
stijgt het energielabel. Bij iedere stap die het 
label maakt, hoort een subsidiebijdrage. Dat 
kan zijn via de Gemeente, de Provincie of het 
Rijk. 
Het is dit jaar voor het eerst dat deze subsidie 
‘stapelbaar’ is. Het maatwerkadvies verplicht 
tot niets. Het voelt voor mij wel als een 
‘duwtje in de rug’, nu de overheid helpt.  
Ons startlabel vinden wij een mooie prestatie 
voor een woning van behoorlijke ouderdom 
(1903). Er is dan ook het nodige aan 
gerenoveerd sinds de 70er jaren en daarbij 
heeft de ‘milieulat’ altijd hoog gelegen. 
 
Label opschroeven: De informatie op de 
energiemarkt van 25 februari jl, die ge-
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organiseerd werd door de gemeente als 
vervolg op oktober 2008, bood een keur aan 
‘duurzame ondernemers/specialisten’, die 
alles konden vertellen over meer besparen 
door: spouwmuurisolatie met korrels of wol, 
warmtepomptoepassing, less-energy-lampen 
(led), zonne-stroom-opwekking met panelen, 
isolerend glas en windenergie. 
Een avondvullend programma; heel interes-
sant. De markt werd redelijk bezocht en 
opvallend was dat de bezoekers zeer 
gemotiveerd waren volgens de ondernemers. 
Er valt te verbeteren, want boven ‘onze B-
label’, kan ook A, A+ en A++ ‘gescoord’ 
worden om echt energiezuinig te worden als 
huis (buiten menselijk gedrag). 
Het advies dat eerder gegeven werd was het 
plaatsen van een zonneboiler. Maar, welke 
mogelijkheden passen nog meer? 
 
Na bezoek energiemarkt snel weer papieren 
invullen 
Door perfecte samenwerking met de 
gekozen uitvoerder werd een offerte voor 
zonne(PV)cellen ingestuurd op 1/3/10. Er zijn 
landelijk 17.000 inzendingen geweest en 
slechts 4000 worden er gehonoreerd. Tijdens 
het wachten op wel of geen subsidie voor 
zonne-energie, is er een afspraak gemaakt 
voor de rest van het ‘maatwerkadvies’ met 
de energiedeskundige. 
Offerte 1: de zonneboiler werd aangevraagd. 
Nu is de wens nog: aardwarmtekorven of 
windenergie. De deskundige denkt mee: 
‘Aardwarmtekorven zijn wel zeer veel 
omvattend bij bestaande bouw. Er komt 
graafwerk bij waar je ook de ruimte voor 
nodig hebt. Bij ons huis ligt de meeste privé 
grond achter de woning en daar kunnen 
megamachines niet komen.’ Die mogelijkheid 
wordt dus geschrapt. 
 
Windenergie 
Wanneer je als particulier een windmolentje 
wilt installeren, moet er heel wat voor-

bereidend werk gedaan worden: onderzoek 
woonomgeving, metingen van ‘winderig-
heid’ en aanpassing van bestemmingsplan. 
Het is ook mogelijk om ‘buurtenergie’ op te 
wekken, dus misschien moet dit grootschalig 
aangepakt worden? De duurzaamheid-
prioriteit van het nieuwe college van Rhenen 
zal het succes mede bepalen. 
Later daarover meer informatie tegelijk met 
bericht over praktijkervaringen en rende-
menten van de uitgevoerde maatregelen. 
 

 
  Zonneboiler 

 
Tot nu toe waren mijn ervaringen zeer positief. 
Alle papierboel bleek goed uitvoerbaar met 
behulp van de deskundige. Ook de 
informatieavond op 25 februari jl. in het 
gemeentehuis was, voor mij, onmisbaar! 
Subsidie (mogelijk) te verwachten op: het 
label, 30% stapelsubsidie op de zonneboiler 
en op de 1500 kWp-zonnecellen: Verbetering 
via ons huis: CO2 vermindering door 1/3 
afname energieverbruik. Windmolenvoordeel 
is nog onbekend. 
De ruggensteun door alle hulp en de subsidie 
van de overheid maakten het een leuk 
project. Het uiteindelijke doel is: energie-
gebruik verminderen en daarmee tevens de 
CO2 uitstoot per inwoner. 
 
Wil Schulte 
 
Meer weten over de subsidies: neem contact 
op met inez.kerkhof@rhenen.nl. 

 

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 milieuvergunning en be-
stemmingsplan). Voor het derde bedrijf is de 
besluitvorming over de aanleg gaande. 
 

Rijnvallei B.A. 
Sinds 1 juni 2009 is het voormalige bedrijf Van 
Cooten Diervoeders B.V. in handen van 
Rijnvallei in Wageningen. Het bedrijf van Van 
Cooten was voor de overname in overleg 
met de provincie Gelderland over de 
aanvraag voor een nieuwe milieurevisie-
vergunning. Er zal waarschijnlijk een nieuwe 
vergunningaanvraag moeten worden opge-
steld omdat het onduidelijk is in hoeverre 
Rijnvallei de oorspronkelijke plannen van Van 
Cooten overneemt of zelf plannen heeft. 
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Daar het nog wel enige tijd zal kunnen duren 
voordat een nieuwe vergunning van kracht 
zal kunnen zijn, heeft Rijnvallei ons laten 
weten hoe het bedrijf haar verantwoorde-
lijkheid neemt ten aanzien van geurklachten. 
Als er een geurklacht wordt gemeld bij 
Rijnvallei, dan worden de volgende ge-
gevens geregistreerd en actie ondernomen: 
� Datum en tijd; 
� Geurbeleving; 
� Meteorologische opstandigheden; 
� Productie in de betreffende fabriek; 
� Als het mogelijk is, wordt er veld-

onderzoek uitgevoerd. 
Door deze gegevens vast te leggen en te 
onderzoeken is het de bedoeling een relatie 
te vinden met de factoren die de negatieve 
geurbeleving veroorzaken. Dit kan worden 
meegenomen in de bedrijfsvoering van 
Rijnvallei, met als doel het aantal klachten te 
doen dalen. Klachten kunnen worden 
doorgegeven aan de heer Martin v.d. 
Vendel, tel. 0317-499599 of 
mgvdvendel@rijnvallei.nl 
Er is inmiddels een nieuw bestemmingsplan in 
procedure dat ook het terrein van Rijnvallei 
omvat (zie hieronder). 
 

 
De silo’s van  bedrijf Rijnvallei. Foto: Jules Scholten. 
 
Op- en overslag van zand en grind door 
Dekker van de Kamp 
Nadat het College van Gedeputeerde 
Staten (GS) van de provincie Gelderland op 
18 juni 2009 om procedurele reden goed-
keuring had onthouden aan het door de 
gemeente Buren op 27 januari 2009 
vastgestelde bestemmingsplan voor het 
bedrijf van Dekker van de Kamp, moest de 
procedure voor de planologische inpassing 
opnieuw starten. Op 16 december 2009 deed 
Buren de bekendmaking van het nieuwe 
ontwerp bestemmingsplan ‘Middelwaard 
West’ alsook van het ontwerp bestemmings-
plan ‘gedeeltelijke herziening BL van het 
bestemmingsplan Buitengebied Lienden 

(1974)’. De nieuwe bestemmingsplannen 
omvatten behalve het terrein van de 
voorgenomen op- en overslag ook het bedrijf 
van Rijnvallei, maar niet het bedrijf 
Middelwaard B.V. Voor dit laatste bedrijf 
dient een apart bestemmingsplan te worden 
opgesteld (zie hieronder). 
De procedure voor beide plannen valt onder 
het nieuwe regime van de WRO. Dat 
betekent dat de plannen na vaststelling door 
Buren niet meer behoeven te worden 
voorgelegd aan GS van Gelderland. 
 

 
Middelwaard-west. Uit: ontwerp bestemmingsplan. 

 
Op 26 januari 2010 dienden wij een zienswijze 
in over de beide ontwerp bestemmings-
plannen met grotendeels dezelfde inhoude-
lijke kritiek die wij eerder inbrachten. Er is 
immers inhoudelijk weinig veranderd ten 
opzichte van het vorige bestemmingsplan. 
Wij zijn nog steeds van mening dat het 
voornemen van Dekker van de Kamp 
ongewenst is met het oog op de ligging van 
het plangebied in Vogelrichtlijn- en Natura 
2000 gebied. Vestiging van het bedrijf zal 
verder een verslechtering van de beeld-
kwaliteit voor Rhenen betekenen, mede in 
verband met de mogelijke bouwhoogte tot 
20 meter van bouwwerken en bedrijfs-
installaties. Verder hebben wij kritiek op 
verscheidene andere onderwerpen, met 
name: 
� de onvoldoende behandeling van de 

gevolgen voor kwalificerende over-
winterende vogelsoorten op grond van 
de Natura 2000 aanwijzing van het 
gebied mede in verband met het feit dat 
het ecologisch veldonderzoek plaats 
vond midden in de zomerperiode; 

� de constatering dat geen toepassing is 
gegeven aan de Flora- en Faunawet met 
het oog op het voorkomen van de 
Ringslang (als beschermde soort) in het 
gebied; 
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� de ligging van de geluidzone die precies 
ophoudt bij de grens tussen Buren en 
Rhenen; 

� het ontbreken van een berekening van 
de cumulatie van geluidbelasting door 
alle bedrijven op het bedrijventerrein 
waardoor de geluidzone verder zal reiken 
dan de grens tussen Buren en Rhenen; 

� de ontoereikende status van het 
milieukundig bodemonderzoek dat in de 
conceptfase verkeert; 

� het ontbreken van de relatie met de 
voorgenomen uiterwaardvergraving van 
de Middelwaard door RWS in het kader 
van de PKB Ruimte voor de rivier. Het 
bestemmingsplan mag daarvoor geen 
belemmering vormen. 

De zienswijze is in te zien op onze website 
www.stichtingwmr.nl 
 
De gemeente Buren had verzuimd om 
Rhenen op de hoogte te brengen van de 
bekendmaking van de ontwerp bestem-
mingsplannen. Nadat wij het College van 
B&W van Rhenen hadden ingelicht over de 
bekendmaking, kon Rhenen nog net op tijd 
een zienswijze indienen! In die zienswijze 
maakt B&W van Rhenen bezwaar tegen de 
mogelijke bouwhoogte van bouwwerken en 
installaties tot een hoogte van 20 meter en 
verder tegen de toename van verkeers-
bewegingen over de al zwaar belaste 
Rijnbrug en N233. 
 

 
Bergen houtsnippers. Foto: Jules Scholten. 

 
Houtversnipperingsbedrijf Middelwaard B.V. 
Het traject voor de legalisering van dit bedrijf, 
dat al jaren lang illegaal aan het werk is, was 
vorig jaar eindelijk begonnen! Het is echter 
gebleken dat het gehele traject van de 
legalisering uiterst ingewikkeld is. Het zal 
daarom nog wel enige tijd duren voordat er 
sprake kan zijn van een legale situatie. De 
legalisering betreft twee verschillende 
besluiten: een bestemmingsplan en een 

milieuvergunning. De milieuvergunning mag 
niet worden afgegeven voordat er een 
geldig bestemmingsplan is. 
 
Bestemmingsplan 
Momenteel rust op het terrein van het bedrijf 
de bestemming ‘steenfabriek’. Het bedrijf 
heeft getracht mee te liften met het 
bestemmingsplan dat nu in procedure is voor 
Rijnvallei en Dekker van de Kamp. De 
gemeente Buren bepaalde echter dat dit 
niet mogelijk is en dat er een apart 
bestemmingsplan zal moeten komen. 
Momenteel vindt nog vooroverleg plaats 
tussen Buren en RWS over het te maken 
bestemmingsplan. RWS is immers 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). RWS zal moeten 
instemmen met het op te stellen bestem-
mingsplan omdat daarmee geen kansrijke 
alternatieven voor de Ruimte voor de rivier 
maatregel onmogelijk mogen worden. 
 
Milieuvergunning 
De provincie Gelderland had 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 de 
elektriciteitcentrale van Cuijk). Dat hield in 
dat de provincie bevoegd gezag is voor de 
milieuvergunning. Het bedrijf diende daarom 
in juni 2009 een aanvraag in bij Gelderland. 
 
Nu blijkt echter dat later dit jaar in de 
milieuwetgeving houtsnippers en zaagsel 
toch als grondstof beschouwd zullen worden 
en dat daarom het bevoegd gezag weer 
onder de gemeente Buren zal vallen! 
Gelderland heeft nu met Buren afgesproken 
dat de provincie de ontwerp beschikking 
voor de milieuvergunning zover zal voor-
bereiden dat Buren die vervolgens kan 
afronden. Zo lang Middelwaard B.V. geen 
geldige milieuvergunning heeft, zal een 
gedoogbeschikking voor een periode van 6 
maanden kunnen worden afgegeven met 
dezelfde voorschriften als die voor de 
milieuvergunning. De gedoogvergunning kan 
slechts eenmalig met een verdere periode 
van 6 maanden worden verlengd. Het is 
echter zeer de vraag of tegen die tijd het 
bestemmingsplan rond zal zijn! 
Wordt vervolgd! 
 
Jules Scholten 
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WMR WERKGEBIED IN BEELD EN PR-

POSTER 

 
Voor de bijeenkomst met nieuwe inwoners op 
29 november 2009 in het gemeentehuis, 
wordt duidelijk dat het bij onze voor-
lichtingsactiviteiten handig is als we over een 
plattegrond van de gemeente beschikken. 
 
Hierop kunnen we laten zien waar we, wat 
doen en het aanwijzen (zeker bij nieuwe 
Rhenenaren). Een gebiedsoverzichtskaart 
biedt een duidelijke aanduiding van plaats 
en soort (woongebied, of water en/of groen) 
van onze ‘werkplek’. 
De stadsplattegrond is een uitgangspunt, 
maar Elst en Achterberg zijn zeer belangrijk in 
ons werkgebied dus het wordt een collage 
van ‘knippen en plakken’ met bestaande 
kaarten. Punaises geven de items aan van 
WMR projecten. 
 

 
Plattegrond met WMR-activiteiten. Foto: Wil 
Schulte. 

 
Nu we over dit nieuwe hulpmiddel konden 
beschikken op 29-11-2009, wat goed blijkt te 
werken, ontstaat de vraag: kan ‘zoiets’ ook 
voor meer publiciteit? 
 
Gevraagd dus: ‘een aandachtstrekker’ op de 
stand/marktkraam. 

Opdracht: probeer met een poster belang-
stellenden even stil te laten staan, zodat wij 
ze kunnen aanspreken en hun aandacht 
verdiepen door ons praatje. 
Geboden in december 2009: een poging om 
dat te gaan verzorgen door onderge-
tekende. 
 
Tijdens de koude winterweken in januari blijkt 
het ontwerpen een uitdaging. 
Ik werk met veel plezier aan de WMR wens: 
een aandachttrekkende poster. 
Op de achterzijde van deze Nieuwsbrief is het 
resultaat weergegeven. 
De werkelijke maat is 38 x 50cm. 
Het is een duurzame prent geworden die op 
vinyl is gedrukt. Opgerold in een koker kan de 
poster mee naar de boomfeestdag, 
excursies, marktkraam en veerwei. 
 

 
‘Rugnummer’ met WMR-logo. 

Foto: Wil Schulte 
 
We hebben ook enkele logo’s van vinyl laten 
maken. Die zijn goed te gebruiken als 
‘rugnummer’ op het veiligheidsvest bij het 
paddenrapen, zwerfvuil prikken, knotten en 
andere buitenactiviteiten waarbij WMR moet 
opvallen. 
Zo wordt het duidelijker wat WMR doet in de 
gemeente Rhenen met vrijwilligers, op straat. 
Mogelijk komt er zo ook meer bekendheid en 
belangstelling voor de WMR. 
 
Wil Schulte 

 

BOOMFEESTDAG IN DE LEEMKUIL 
 
Hoe kan dat nou, zo’n hele grote pot met 
kikkerdril… Is dat echt allemaal door maar 
één vrouwtjeskikker gelegd? En blijven er dan 
echt maar 10 van leven? Is dat niet zielig? 
Dat was het type vragen waarmee we 
bestookt werden op de boomfeestdag 2010. 
Tja, leg dat maar eens uit... 

 
Dinsdag 6 april, om half 9 stonden Dirk Prins 
en ik, paraat in de Leemkuil, met de WMR-
kraam. Het weer was prachtig, wel een 
beetje koud maar zonnig en helder. Eerst nog 
even bij de startplek langs, om ons aan te 
melden bij de Gemeente. De vlag 
ophangen, wat foto’s van waterdieren 
ophangen en potjes met verzameld levend 
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materiaal klaarzetten. Daarna was het 
wachten op de kinderstemmen, en dat 
duurde niet zo heel lang. 
 

 
Kinderen rond de WMR-stand. Foto: Ineke Kroes. 

 
Voor onszelf begon het eigenlijk maandag-
morgen al, met het vangen van libellen-
larven, haften, bloedzuigers, bootsmannetjes, 
schrijvertjes, poelslakjes, en andere water-
diertjes. De padden waren al vertrokken, 
maar Dirk kon nog wel twee pracht-
exemplaren van de Kleine Watersalamander 
uit zijn tuinvijver vissen. En het kikkerdril 
natuurlijk. 
 
Er waren wat minder scholen dan voor-
gaande jaren, enkele scholen hadden nog 
vakantie. Maar de kinderen die langskwamen 
waren erg enthousiast. Ze vroegen honderd 
uit, en er werd goed geluisterd naar het 
verhaal wat Dirk te vertellen had. De 
bloedzuiger, hoewel nog erg klein, deed 
sommige kinderen bepaald rillen en 
griezelen. Brr, best wel eng. Maar ook de foto 
van de Ringslang trok veel aandacht. Leven 
die echt hier? En zijn die gevaarkijk? Nou, 
nee, een Ringslang is niet giftig. Oh, 
gelukkig… En dan natuurlijk die prachtige 
watersalamanders. Of waren het nu toch 

hagedissen? Nee hoor, hagedissen leven 
immers op het land. En zo ging het maar 
door. 
En dan de vragen die ze moesten be-
antwoorden op hun meegebrachte lesblad. 
Sommige kinderen waren zo slim om mij even 
terloops te vragen of ik het antwoord wist, 
maar zo gemakkelijk kwamen ze er natuurlijk 
niet van af. Maar met een hintje kwamen ze 
zelf ook wel op het goede antwoord. Wat mij 
goed deed was het scoreformulier voor 
zwerfafval wat ze moesten invullen. Dat gaf 
leuke gespreksstof, met name over het milieu. 
 

 
Turen in de glazen kommen met waterdiertjes. 
Foto: Ineke Kroes. 

 
De Leemkuil is natuurlijk ook een prachtige 
plaats om te staan met een kraampje over 
de natuur. Kortom, rondom de WMR-kraam 
was het een prachtige en leerzame 
boomfeestdag dit jaar. 
 
Ineke Kroes 

 

OPKNAPBEURT LEEMKUIL 
 
Midden in de stadbossen ligt in de nabijheid 
van de Autoweg de zogenaamde Leemkuil. 
Deze kuil is in het verleden gegraven voor de 
winning van zand en leem. Het materiaal 
werd onder meer gebruikt voor de verharding 
van wegen in Achterberg. Door de slecht 
doorlatende ondergrond heeft zich na 
afgraven op de bodem van de kuil een 
waterplas gevormd. De plas vormt nu een 
belangrijk voorplantingsgebied voor amfi-
bieën en insecten. 
 

De Leemkuil is na een eerdere opknapbeurt 
in de jaren 90 weer toe aan herstelwerk-
zaamheden. De waterplas is vanaf de kant 
deels dichtgegroeid, en door inspoeling van 
zand, takken en bladeren zijn oppervlakte en 
diepte sterk afgenomen. Ook zijn de houten 
trappen op de hellingen aan weerszijden van 
de Leemkuil zo vervallen, dat ze uit 
veiligheidsoverwegingen zijn afgesloten. De 
gemeente is van plan om de plas uit te 
baggeren en een deel van de rand-
beplanting te verwijderen. Daarnaast zullen 
nieuwe trappen worden aangelegd en 
nieuwe bankjes worden geplaatst. 
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Loos Blaasjeskruid. Foto: Han Runhaar. 

 
De WMR is advies gevraagd over de 
uitvoering van de werkzaamheden in 
verband met de mogelijke aantasting van 
bestaande natuurwaarden. Het belangrijkste 
advies dat we hebben gegeven is om de 
plas niet in één keer helemaal op te schonen, 
maar dat gefaseerd te doen. Bijvoorbeeld 
door eerst de ene helft aan te pakken, en na 
één of twee jaar de andere helft op te 
schonen. Op die manier wordt het risico 
verminderd dat aanwezige plant- en 
diersoorten verdwijnen. Bij een gefaseerde 
aanpak kunnen ze zich vanuit de niet 
geschoonde helft verspreiden naar de wel 
geschoonde kant, zodat er ook na de 
tweede schoning voldoende exemplaren 
overblijven om de plas weer te bevolken. 

 
Dat is niet alleen belangrijk voor de in de plas 
aanwezige waterdieren, maar ook voor de 
waterplanten. In de plas komen twee 
waterplanten voor die op de Rode Lijst van in 
Nederland zeldzame of bedreigde planten-
soorten staan, te weten het Stompbladig 
fonteinkruid en het Loos blaasjeskruid. Vooral 
het Loos blaasjeskruid is een interessante 
soort. Het is een vleesetende plant, die aan 
zijn bladeren kleine blaasjes heeft die 
functioneren als val voor watervlooien en 
andere kleine diertjes. Wanneer een 
onoplettende watervlo in aanraking komt 
met tastharen aan de buitenkant van een 
blaasje, opent zich een valdeur en wordt het 
diertje naar binnen gezogen om als voedsel 
te dienen. De soort bloeit slechts sporadisch, 
en vormt in Nederland geen zaad. Vandaar 
de naam ‘Loos blaasjeskruid’. Bij de vorige 
opknapbeurt was de soort bijna verdwenen, 
en door een gefaseerde aanpak moet 
voorkomen worden dat dit nu alsnog 
gebeurt. Het Stompbladig fonteinkruid is iets 
minder kwetsbaar, omdat deze zaad vormt 
dat na opschoning vanuit de bodem kan 
kiemen. Toch is ook bij deze soort voor-
zichtigheid geboden. 
 
Han Runhaar 
 

 

GEBIEDSVISIE GREBBEBERG 
 
De gemeenteraad heeft in december 2009 
deze gebiedsvisie vastgesteld. Daarin staan 
voor de WMR twee belangrijke voornemens: 
(1) onderzoek doen naar de verplaatsing 

van het sportcomplex Candia om ruimte 
te bieden voor de ontwikkeling van 
Ouwehands Dierenpark en parkeer-
gelegenheid daarvoor; 

(2) geen medewerking verlenen aan de 
door de provincie Utrecht geplande 
verbreding van de N225 in de insnijding in 
de Grebbeberg. 

 
Het gebied van de parkeerplaats ten oosten 
van Ouwehands is in eigendom van Het 
Utrechts Landschap (HUL). In 1990 gaf HUL dit 
gebied in bruikleen aan Ouwehands op 
conditie dat Ouwehands uiterlijk in 2014 het 
gebruik van dit terrein beëindigt. Daaraan 
voorafgaand zal dus elders vervangende 
parkeergelegenheid gevonden moeten 
worden. In de Gebiedsvisie wordt gedacht 

die te kunnen vinden op het huidige 
sportterrein Candia. Er zal daarom onderzoek 
plaatsvinden naar de mogelijkheid van 
verplaatsing van het sportterrein. Daarmee 
zou Ouwehands Dierenpark tevens de 
mogelijkheid krijgen om uit te breiden en haar 
ambitie te realiseren om een zeezoog-
dierencentrum en een congresfaciliteit aan 
haar aanbod toe te voegen. 

 
Luchtfoto Grebbeberg. 
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De WMR is niet tegen verplaatsing van het 
Candiaterrein zo lang de ruimte voor de 
verplaatsing niet wordt gezocht in de 
resterende open ruimte tussen Rhenen en 
Achterberg. Wij zijn van mening dat dit 
gebied open moet blijven om te voorkomen 
dat Rhenen en Achterberg door allerhande 
ruimtelijke ontwikkelingen toch aaneen 
zouden groeien. Daarom zullen wij het 
onderzoek naar de verplaatsing van het 
sportterrein kritisch volgen. 
 
Wij hebben met instemming kennisgenomen 
van de uitspraak in de Gebiedsvisie om geen 

medewerking te verlenen aan de door de 
provincie Utrecht voorgenomen verbreding 
van de N225 in de insnijding in de 
Grebbeberg. De WMR is namelijk tegen dit 
plan van de provincie vanwege de sterk 
negatieve effecten voor de natuur bij 
uitvoering daarvan. Meer hierover is te lezen 
elders in deze Nieuwsbrief in het artikel ‘Plan 
van GS Utrecht voor verbreding van N225 
over de Grebbeberg.’ 
 
Jules Scholten 
 

 

KORTE BERICHTEN 
 
Slibstort Ingensche Waarden 
Al vele jaren een vast onderwerp in onze 
Nieuwsbrief. In 2009 werd gemeld dat er toch 
slib gestort mocht worden, mits de 
voorwaarden toegepast werden. 
In maart jl. heeft een aanwonende van de 
N225, ter hoogte van de stort aan de 
overkant, gemeld dat er ’s nachts van 21.30 
tot 24.00 uur, licht brandt en activiteit is bij de 
stortput! Dat is niet toegestaan volgens de 
voorwaarden. De WMR heeft, via de 
gemeente Rhenen, een melding doorge-
geven van deze werkzaamheden aan 
provincie Gelderland. Een reactie daarop is 
nog niet binnen. 
 

 
De Ingensche Waarden. 

 
Collectieve vrijwilliggersverzekering  
In december 2008 maakte de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten bekend dat per 
2009 alle gemeenten financiële compensatie 
krijgen voor het collectief verzekeren van 
vrijwilligers in hun gemeente. Voor dit doel 
ontvangen gemeenten jaarlijks een Rijks-
uitkering van  € 0,241 per inwoner. 

Het voordeel van een collectieve vrijwilligers-
verzekering is evident. De risico’s die 
vrijwilligers en hun organisaties lopen worden 
gedekt; het levert Rhenen nauwelijks kosten 
op en het gemeentebestuur kan hiermee 
aangeven hoe zeer zij het vele vrijwilligers-
werk waardeert. 
In de loop van 2009 heeft de WMR, door 
middel van brieven, e-mails en gesprekken, 
het College van B&W en alle raadsleden van 
Rhenen geattendeerd op deze unieke 
mogelijkheid met het dringende verzoek de 
verzekering af te sluiten. Onze vrijwilligers 
verrichten allerlei natuurvriendelijke acties. Zo 
zijn we elk voorjaar actief in het overzetten 
van padden. Daarbij wordt risico gelopen 
ondanks verkeersborden en het dragen van 
oranje hesjes. Ook in andere vrijwilligers 
organisaties lopen medewerkers risico’s, 
waarvoor de besturen zelf op eigen kosten 
verzekeringen moesten afsluiten. 
Er werd verteld dat een vrijwilligers-
verzekering voor 2011 pas dit voorjaar 
besproken zou worden in de komende 
Perspectiefnota met het vooruitzicht dat de 
verzekering op zijn vroegst zou kunnen ingaan 
in 2011. Het leek er daarom tot in januari op 
dat Rhenen één van de laatste drie 
gemeenten in Nederland zou zijn waar in 
2010 nog geen vrijwilligersverzekering zou zijn 
aangegaan. Het tij keerde pas toen duidelijk 
werd dat het Wijkbeheer in Rhenen, Elst en 
Achterberg, dat ook geheel rust op vrij-
willigerswerk, eveneens protesteerde. En zo 
gebeurde het toch nog onverwacht dat de 
Raad in februari overstag ging en alsnog 
unaniem besloot tot het afsluiten van de 
verzekering. 
Inmiddels is bekend geworden dat de 
verzekering per 1 april is afgesloten. Bravo!! Er 
komt nog een informatieavond voor alle 
vrijwilligersorganisaties. Mededeling daarover 
verschijnt in de RBC en op de website van de 
gemeente. 
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Cuneradag 12 juni 2010 
De Stichting Cuneradag organiseert op 
zaterdag 12 juni voor het eerst een dag 
waarop alle organisaties, verenigingen en 
stichtingen in Rhenen zich kunnen presen-
teren. Wij hebben ons ook aangemeld. In 
totaal hebben zo’n 90 organisaties laten 
weten van de partij te zullen zijn. De 
manifestatie zal plaatsvinden in de oude 
binnenstad. Wij zijn van plan om vanuit onze 
WMR kraam enkele korte wandelingen te 
organiseren in de omgeving, bijv. langs de 
stadsmuur en de uiterwaard met uitleg over 
het landschap en interessante planten. 
Het ligt in de bedoeling om in het vervolg 
jaarlijks een Cuneradag te houden. (Voor 
meer informatie zie www.cuneradag.nl)  
 
Fiets voor Dirk Prins 
Dirk Prins heeft een postcodeloterij stadsfiets 
gewonnen met zijn slagzin voor klimaat-
verbetering. De slagzin was een wens voor de 
klimaatconferentie in Kopenhagen. De beste 
slagzin werd door de groene postcodeloterij 
beloond met een fiets. Zijn slagzin “Laat 
steenkolen, gas en olie in de grond en maak 
met zon, wind en water de lucht weer 
gezond” is bioloog Dirk Prins uit het hart 
gegrepen. “Je kunt niet eindeloos alles van 
de aarde gebruiken. De aarde wordt kaal 
geplukt, terwijl de vraag naar energie steeds 
groter wordt”. 
 

 
Dirk met zijn nieuwe fiets. Foto: Willy Hoorn. 

 
Zonnecollectoren ‘t Gastland 

Indertijd is de WMR betrokken geweest bij 
gesprekken met het zwembad ’t Gastland 
om energie te besparen door middel van het 
plaatsen van zonnecollectoren op het dak 

van het zwembad voor de verwarming van 
zwembad- en douchewater (zie vorige 
Nieuwsbrieven daarover). Dit initiatief wordt 
nu serieus opgepakt door de gemeente en ’t 
Gastland. Er zal een stagiair van een 
Hogeschool of Universiteit worden aange-
trokken om in het najaar dit idee technisch en 
financieel verder uit te werken en tegelijkertijd 
na te gaan of er ook nog andere vormen van 
energiebesparing kunnen worden toe-
gepast. De WMR blijft betrokken via de 
begeleidingsgroep voor de student stagiair. 
 
Vuurwerk 
Wist u dat… in de gemeente Rhenen in 
principe iedere weekend vuurwerk mag 
worden afgestoken? Op een zaterdag in 
februari werd op het grasveld tussen de 
Veerweg en de Rijnstraat vuurwerk afge-
stoken. In de veronderstelling dat vuurwerk 
alleen mag worden afgestoken met oud en 
nieuw (particulier) en tijdens de Rijnweek 
(georganiseerd), ging de WMR op onderzoek 
uit. Na wat speurwerk bij gemeente en 
provincie bleek het volgende: als je zin hebt 
in een feestje met vuurwerk schakel je 
simpelweg een bedrijf in dat een vergunning 
heeft om vuurwerk af te steken. Dit bedrijf 
doet een melding bij de provincie en die 
controleert of er niet te zwaar vuurwerk wordt 
afgestoken. Bij een groot of zwaar vuurwerk 
(b.v. tijdens Rijnweek) is wel een vergunning 
nodig. Vervolgens geeft de provincie de 
melding door aan de gemeente en die geeft 
het op haar beurt weer door aan de politie 
en brandweer. De vraag of het überhaupt 
wel wenselijk is om vuurwerk af te steken 
wordt niet gesteld, en de provincie ant-
woordde bevestigend op de vraag of er nu 
ieder weekend vuurwerk kan worden af-
gestoken. Heel vreemd, beperkingen aan het 
afsteken van vuurwerk lijken toch logisch 
gezien het verstorende effect op mens en 
dier, zeker in de winter. Mocht er de 
komende tijd vaker vuurwerk worden 
afgestoken dan is het wellicht wenselijk de 
gemeente in te schakelen. Alleen zij kunnen, 
door het opnemen van beperkingen in de 
Algemene Plaatselijk Verordening, onge-
breideld vuurwerk aan banden leggen. 
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