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Gewone zwavelkop-paddestoelen. Prattenburg, september 2010. Foto: Anita Berends. 

 

Wat deed WMR afgelopen halfjaar? 

Nieuwe kerngroepleden 

Week van de Geschiedenis 

Paddentunnels N225 

Jaarvergadering 

Natura 2000 Binnenveld 

Deelname Cuneradag 

Verplaatsing Candia sportterrein 

Rhenens Groenbeheer 

Hoofdpijndossier Stokweg 

Afscheid kerngroepleden 

Nieuwe hoofdredacteur 

Buitengebied: 

Voorontwerpbestemmingsplan 

Bestemmingsplan en PlanMER 

Zendmast Elst 

Palmerswaard: vegetatie en beheer 

Nieuwe penningmeester 

Oud geleerd, jong ontbeerd 

Slibstort Ingensche Waarden 

Beheerplan Kwintelooyen 

Ontwikkelingen Middelwaard-West 

Korte Berichten 

 

 

Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 2010 NR. 2 



 2

 

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: 
aliedeboer-waanders@hetnet.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 die activiteiten staan 
meer uitgebreid elders in deze Nieuwsbrief. 
 
Buitenactiviteiten 
In mei en juni namen Han Runhaar en Dirk 
Prins deel aan gesprekken en veldbezoeken 
aan Kwintelooyen om onze ideeën en 
aanbevelingen over het beheer en de 
inrichting van dit prachtige gebied door te 
geven aan de provincie (het programma-
bureau ‘Heel de Heuvelrug’) en het 
Recreatieschap. Dirk werkte samen met de 
gemeente in een ‘schouw’ van de groen-
voorzieningen in de gemeente. Op verzoek 
van de gemeente gaven Han en Dirk 
suggesties voor een ecologisch verant-
woorde opschoning van de ‘Leemkuil’ in de 
Stadsbossen die in de loop van de jaren 
ernstig was dichtgeslibd. 
Op 20 mei vond de ‘jaarvergadering’ plaats 
in de vorm van een interessante excursie voor 
onze donateurs op het landgoed Remmer-
stein. Wij genoten daarbij de gastvrijheid van 
de eigenaren van dit prachtige landgoed. 
 
Bijdragen aan en reacties op plannen 
In de afgelopen halfjaarperiode hebben we 
weer kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 
van verscheidene plannen en voornemens. 
Zo dienden we een kritische zienswijze in over 
het milieueffectrapport dat in opdracht van 
de gemeente werd gemaakt voor het 
bestemmingsplan buitengebied. Ook rea-
geerden we (opnieuw) met een zienswijze 
over het voornemen voor de plaatsing van 
een UMTS zendmast aan de Sportweg in Elst.  
Verder maakten we bezwaar tegen bouw-
vergunningen voor woningen aan de 
Stokweg in Rhenen. 

Daarnaast zetten we onze deelname voort 
aan de werkgroep voor de definitieve 
uitwerking van de Ecologische Verbindings-
zone Laarsenberg – Utrechtse Heuvelrug, 
alsook aan de omgevingswerkgroepen voor 
de opstelling van de inrichtingsplannen 
‘Ruimte voor de rivier’ voor 3 gebieden in de 
uiterwaarden van de Neder Rijn: Middel-
waard, Tollewaard en het gebied van de 
voormalige steenfabriek en de voormalige 
kraanmachinistenschool in Elst. 
 
Contacten met de Colleges van B&W van 
Rhenen en Buren 
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. We zijn verheugd dat dit contact 
met het nieuwe College van B&W inmiddels is 
voortgezet. Er hebben voortgangsgesprekken 
plaatsgevonden, eerst met wethouders 
Bongers en Van Leeuwen die verant-
woordelijk zijn voor het milieu en natuurbeleid 
en daarna met wethouder Van den Berg die 
ruimtelijke ordening in portefeuille heeft. Er is 
afgesproken dat in het vervolg de voort-
gangsgesprekken met alle 3 wethouders 
tegelijk plaats zal vinden. 
Op uitnodiging van wethouder Van Ingen 
van de gemeente Buren wordt ook overlegd 
over ontwikkelingen in de Middelwaard-west 
en de Tollewaard. Dit gebeurde naar 
aanleiding van onze betrokkenheid en 
inspraak op de plannen voor beide 
gebieden. Dit mag zeker een positieve 
ontwikkeling worden genoemd omdat tot 
voor kort de gemeente Buren weinig tot geen 
aandacht besteedde aan hoe in Rhenen 
wordt gedacht over plannen in de uiter-
waarden op de zuidoever van de Neder Rijn 
tegenover Rhenen en Elst. 
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Overige activiteiten 
Op 12 juni namen we deel met een eigen 
stand aan de zogenoemde Cuneradag in de 
binnenstad. Ook zorgden we in de ‘Week van 
de geschiedenis’ van 16 – 23 oktober voor 
informatie voor een fietstocht over de 
vorming van het landschap rondom Rhenen 
en verzorgden een informatiepunt op de 
Berkenweg voor deelnemers aan deze 
fietstocht. 
 
Veranderingen in de kerngroep 
Tot slot melden we dat 2 actieve 
kerngroepleden, Merimari Kimpanpää en 
Pascalle Jacobs, ons helaas hebben moeten 
verlaten vanwege hun werk. Daar staat 

tegenover dat we Marjolein Posthumus 
hebben mogen verwelkomen als nieuw 
actief lid die de redactie van de 
Nieuwsbrieven zal overnemen van Anita 
Berends die aan het einde van het jaar de 
kerngroep zal verlaten. Vanwege Anita’s 
aanstaande vertrek zochten wij ook een 
nieuwe penningmeester. We zijn gelukkig dat 
we Alie de Boer bereid hebben gevonden 
om terug te keren in de kerngroep als 
penningmeester om die taak weer voor 
enige tijd te vervullen. 
Wij wensen u veel leesplezier bij deze 
Nieuwsbrief! 
 
Jules Scholten en Han Runhaar 

 
 

NIEUWE KERNGROEPLEDEN 
 
Marjolein Posthumus 
Mijn naam is Marjolein Posthumus en ben 
sinds deze zomer lid van de kerngroep WMR. 
Sinds oktober 2009 woon ik met veel plezier 
met mijn man Willy Cremer en onze hond 
Corben, een Groenendaeler, in Rhenen. 
Hiervoor woonden wij in De Bilt, vlakbij 
Utrecht. Onze nieuwe woonomgeving moest 
liggen in een bosrijke omgeving, veel groen, 
ruimte en een station en in of rond de 
Utrechtse Heuvelrug en dat vonden wij 
allemaal terug in Rhenen, inclusief leuke 
straatjes en winkels. 

Via de secretaris 
van de WMR, Jules 
Scholten, ben ik 
terechtgekomen bij 
de WMR. Jules had 
mij gevraagd naast 
het lidmaatschap 
of ik ook interesse 
had om het re-
dacteurschap voor 

de Nieuwsbrief over te nemen van Anita 
Berends, aangezien zij eind 2010 hiermee zou 
stoppen, daar heb ik vrij snel ja op gezegd, 
omdat ik op deze manier meer kennis krijg 
van Rhenen en omgeving, van ont-
wikkelingen op milieugebied nu actueel en, 
last but not least, kan ik hiermee mijn steentje 
bijdragen aan het milieu. 
Ik ben werkzaam als PA en HR-functionaris, 
dus niet in het groen. Dat maakt gelukkig niet 
echt uit voor de rol van redacteur, dat ik het 
milieu een warm hart toedraag is uiteraard 
wel belangrijk. In het verleden hebben Jules 

en ik samengewerkt bij de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.). Ik draag met 
plezier mijn steentje bij aan de kerngroep 
WMR en vind het heel plezierig samen met 
interessante mensen, collega kerngroepleden 
maar ook de WMR-leden, actief bezig te zijn 
met het milieubeleid Rhenen. 
 
Pieter Windmeijer 
In 1984 heb ik mijn opleiding Fysische 
Geografie in Amsterdam voltooid, met de 
specialisatie tropische bodemkunde en 
landevaluatie. Nou, dat betekent dat je in 

eerste instantie ba-
nen buiten Neder-
land zoekt, en die 
heb ik gevonden. Ik 
heb jaren in Suri-
name, Italië en Ivoor-
kust gewerkt. 
Nu werk ik voor 
Wageningen UR en 
ben ik begonnen als 
meer technisch bo-
demkundige. Mijn 

interesse is inmiddels verbreed naar de 
sociaal-economische aspecten van ont-
wikkeling, duurzaamheid en naar het 
combineren van verschillende soorten 
landgebruik (natuur, stad, landbouw) binnen 
één gebied. Mijn interesses om bij de WMR 
actief te worden zijn dit soort vragen: hoe kan 
landbouw gecombineerd worden met 
natuurbeheer, hoe kunnen we mensen beter 
informeren over de mooie en unieke 
omgeving van Rhenen, hoe kunnen we de 
natuurwaarden versterken, enz. 
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WEEK VAN DE GESCHIEDENIS 
Thema: Land en Water 
 
Van 16 t/m 24 oktober 2010 is de week van 
de Geschiedenis georganiseerd. Dit is een 
landelijke activiteit die jaarlijks wordt uit-
gevoerd. Afhankelijk van het thema worden 
er overal in het land verschillende activiteiten 
georganiseerd. Voor 2010 was het thema van 
de week van de geschiedenis ‘Land en 
Water’, een onderwerp waar we vanuit de 
WMR natuurlijk wel een band mee hebben. 
 
Voor de activiteiten in Rhenen en omgeving 
lag de trekkersrol voor het opzetten en 
organiseren van het programma bij de 
Historische Vereniging Oudheidkamer Rhen-
en. Zo was er bijvoorbeeld op zaterdag 16 
oktober een boottocht over de Rijn naar de 
stuw van Amerongen, waar een rondleiding 
werd verzorgd. 
 
Ter gelegenheid van de Week van de 
Geschiedenis heeft de Historische Vereniging 
een fietstocht uitgezet langs verschillende 
historische plekken tussen Rhenen, Elst en 
Amerongen. Langs beide zijden van de rivier 
werd gefietst. Op zaterdag 23 oktober waren 
er een paar informatiestands langs de 
fietsroute, waarvan één verzorgd door de 
WMR. 
 
De WMR had een informatiestand aan de 
Berkenweg, net voordat de fietsers uit de 
richting van Elst Rhenen binnenkwamen. Door 
het naar boven te fietsen beseften de 
deelnemers dat ze op de stuwwal stonden, 
en van het hoge punt hadden ze een goed 
zicht op de Rijn. Het thema Land en Water 
was voor de WMR de inspiratie om de 
ontstaansgeschiedenis van het landschap 
(stuwwal en riviervlakte), het landgebruik in 
het verleden (heide, schapenteelt, tabak), en 
de speciale natuurwaarden van het 
landschap uit te leggen. 

 

 
 

Aan de hand van verschillende figuren is 
uitgelegd dat de Utrechtse Heuvelrug is 
gevormd in de één na laatste ijstijd, het 
Saalien (180.000 tot 120.000 jaar geleden). 
Noordelijk Europa was met ijs bedekt en grote 
gletsjers bewogen naar het zuiden. Door een 
tientallen meters dikke gletsjer is de Gelderse 
Vallei gevormd. Deze gletsjer stuwde de 
bodem aan de voorkant en de zijkanten op 
tot de stuwwallen zoals de Utrechtse 
Heuvelrug en de Wageningse Berg. 
 
Aan de hand van diagrammen is de 
bijzondere vegetatie, en met name de 
gradiënten gekoppeld aan de landschaps-
eigenschappen (droog naar nat, zand naar 
klei), aan de verschillende fietsers uitgelegd. 
 
Daarnaast hebben we nog wat WMR 
informatie aan geïnteresseerden meege-
geven. 
 
Kortom, in onze ogen, maar ook gezien de 
reacties van de deelnemers aan de 
fietstocht, een zeer geslaagde dag. En wie 
deze week gemist heeft, de fietstocht kan het 
hele jaar door gereden worden. De 
routebeschrijvingen is te verkrijgen bij het VVV 
in Rhenen. 
 
Pieter Windmeijer & Ineke Kroes 

 

 

PADDENTUNNELS N225 RHENEN 
 
De herinrichting van de N225 aan de 
westzijde van Rhenen is nog in volle gang. 
Door de bredere bermen en het vrijliggende 
fietspad zal het jaarlijkse paddenrapen na de 
winter veranderen. 
 
We zijn heel benieuwd naar de aanpassingen 
met afrastering en pijpen en nog in gesprek 
met de ecologisch adviseur van de provincie. 
Er ligt nu een goot met grote openingen bij 

de helling die uitkomt op het veld aan de 
Rijnkant. De 2 oorspronkelijk voorziene, grote 
pijpen onder de weg gaan niet door 
vanwege problemen met leidingen. Wel is nu 
in overweging de plaatsing van 2 betonnen 
ACO buizen/goten (30x40 cm) dwars door de 
weg met openingen naar boven zoals bij 
Wageningen. Deze goten geven echter 
complicaties met de aansluitingen aan de 
zijkanten van de weg als gevolg van de 
zware belasting door het verkeer. Daarom 
worden wellicht toch dichte buizen op een 
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grotere diepte gelegd met dezelfde 
afmeting. Bij Soest zijn ze op deze manier al in 
gebruik. Wij vragen ons af of dat voor 
padden werkt. Padden houden niet van 
dichte tunnels of gangen. 
 

 
‘Open’ paddengoten. Foto: Wil Schulte. 

Toch worden de maatregelen bedacht in 
overleg met RAVON, de landelijke vereniging 
voor bescherming en onderzoek van 
ondermeer amfibieën. Natuurlijk kunnen ook 
andere dieren gebruik maken van de tunnels. 
De beoogde vaste afrastering wordt in een 
aantal weken aan beide zijden van de weg 
geplaatst, met stukken die door ons jaarlijks 
geopend en gesloten kunnen worden zoals 
bij Amerongen. In tegenstelling tot de 
vrijwilligers uit Amerongen willen wij niet gaan 
werken met emmers maar op een slimmere 
en veiligere manier gaan rapen. Binnenkort 
heb ik ter plaatse een afspraak met de 
ecologisch adviseur en uitvoerder over de 
plaatsen waar de afrasteringen kunnen 
komen. Het ziet er nog steeds hoopval uit. 
 
Wordt vervolgd. 
 
Gerard Vernooy 

 

 

JAARVERGADERING MET EXCURSIE 
 
Dit jaar hebben we de jaarlijkse bijeenkomst 
voor onze donateurs gehouden op 
donderdagavond 20 mei met een excursie 
op het landgoed Remmerstein aan de Oude 
Veensegrindweg. Daartoe hadden we de 
eigenaars van het landhuis en landgoed de 
heer M. Evelein en zijn echtgenote barones C. 
Bentinck bereid gevonden om ons op 
deskundige wijze rond te leiden door de 
prachtige tuin en over het landgoed van ca. 
150 ha. 
 

 
Carla Oldenburger legt uit. Foto: Pieter Windmeijer. 

 
Het was fraai weer en eigenlijk de eerste 
echte mooie voorjaarsavond in mei. Er waren 
meer dan 30 donateurs en de gemeente was 

vertegenwoordigd door wethouder Frank 
Bongers en landschapscoördinator Otto 
Vloedgraven. Tuinarchitect Carla Olden-
burger (die onder meer de restauratie van de 
tuinen van het paleis ’t Loo verzorgde) 
vertelde ons eerst over de geschiedenis van 
het landhuis en de inrichting van de 
prachtige tuin die werd aangelegd na de 
bouw van het landhuis in 1913. Vervolgens 
vertelde tuinman Michiel Almekinders ons 
tijdens een wandeling door de tuin over de 
daarin voorkomende planten en het 
onderhoud van de geterrasseerde tuin, de 
vijverpartijen en de pergola. Barones Bentinck 
voerde ons daarna over het landgoed en 
sprak uitgebreid over het lanenstelsel, de 
houtwallen, het hoogste punt de Paasheuvel, 
de grafheuvels uit de Bronstijd en de 
zogenoemde Celtic fields uit de IJzertijd. 
Tegen 22.00 uur besloten we de mooie en 
instructieve wandeling met een drankje en 
snacks die ons in het landhuis werden 
aangeboden door de eigenaars. Han 
Runhaar dankte onze gastvrouw en gastheer 
voor de genoten gastvrijheid en de gidsen 
Carla Oldenburger en Michiel Almekinders 
voor hun deskundige uitleg met voor allen 
een blijk van onze waardering. We kunnen 
terug kijken op een zeer geslaagde avond. 
 
Jules Scholten 
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Figuur 1 Ligging Natura 2000 gebied ‘het Binnenveld’. Donker (oranje) het nu door LNV begrensde gebied, 

licht (geel) het habitatrichtlijngebied zoals het in de eerste ontwerpaanwijzing was omgrensd. De 
gezamenlijke milieugroeperingen van de WERV hebben richting LNV aangegeven dat ze het als een 
gemis zien dat de gebieden niet met elkaar verbonden zijn. Dat zou wel nodig zijn om uitwisseling van 
soorten mogelijk te maken en daarmee de duurzaamheid van populaties te vergroten. 

 

NATURA 2000: BINNENVELD 
 
In de omgeving van Rhenen liggen 2 Natura 
2000 gebieden. Dat zijn gebieden die 
speciale bescherming krijgen omdat er 
waardevolle natuur voorkomt die op 
Europese schaal bedreigd wordt. Over 
Natura 2000 gebied ‘Uiterwaarden Neder-
Rijn’ is in de voorgaande 2 Nieuwsbrieven al 
geschreven. In het Binnenveld ligt echter nog 
een tweede Natura 2000 gebied, kortweg 
aangeduid als ‘Binnenveld’. Het omvat de 
natuurreservaten de Hel (gemeente Veenen-
daal) en de Bennekomse Meent (gemeente 
Ede). 
 
Oorspronkelijk omvatte het Natura 2000 
gebied ook nog een flink deel van het 
aangrenzende EHS-gebied (EHS = Eco-
logische Hoofd-Structuur). In de gebieds-
plannen van de provincies was dat 
aangewezen als ontwikkelingsgebied voor 
natte schraalgraslanden (figuur 1), en vormt 
daarmee een logische aanvulling op de 
bestaande reservaten. Vanwege protest 
vanuit onder meer boerenorganisaties is de 

aanwijzing door het Ministerie van LNV in 
tweede instantie beperkt tot de 2 bestaande 
reservaten. Tegen deze inperking hebben we, 
samen met de andere natuurorganisaties in 
de WERV (regionaal stedelijk netwerk van de 
gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en 
Veenendaal), bezwaar aangetekend bij het 
ministerie. 
 

 
Blauwgrasland met Spaanse ruiter in de 
Bennekomse Meent. De Spaanse ruiter is een 
distelsoort met maar één bloemhoofdje. Foto: Han 
Runhaar. 
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De Hel en de Bennekomse Meent zijn 
aangewezen als Natura 2000-gebied omdat 
hier een aantal habitattypen voorkomen die 
op Europese schaal bedreigd worden. In de 
Bennekomse Meent gaat het vooral om de 
hier aanwezige blauwgraslanden. Blauw-
graslanden zijn natte en schrale hooilanden, 
waarin veel zeggen voorkomen. Dat zijn 
grasachtige planten die vaak een wat 
blauwige tint hebben. Dat verklaart de 
Nederlandse naam van dit habitattype. 
Behalve een aantal vaak zeldzame zeggen-
soorten, komen in deze blauwgraslanden ook 
voor de leek meer aansprekende bloem-
planten voor zoals de Spaanse ruiter en Brede 
orchis. De Hel is een klein laagveengebiedje, 
dat aan 3 kanten ligt ingeklemd door de 
bebouwing van Veenendaal. Hier komen 
nog trilvenen voor, bestaande uit een dunne 
mat van plantenwortels en mossen die op het 
water drijft. Bij het lopen op zo’n trilveen is 
voorzichtigheid geboden om niet door die 
mat te zakken. Behalve zeggen komen in het 
trilveen ook veel bijzonder mossoorten voor. 
Eén van die soorten is het Geel Schorpioen-
mos. Die soort staat op de Europese lijst van 
bedreigde soorten en is hier pas kort geleden 
ontdekt. 
 
Probleem 1: Waterpeil 
Hoewel de aanwijzing van het gebied nog 
niet definitief is, is door het ministerie van LNV 
al wel gestart met de opstelling van een 
beheerplan. In dat plan wordt aangegeven 
wat er de komende jaren moet gebeuren om 
de habitattypen waarvoor het gebied is 
aangewezen te beschermen en uit te 
breiden. De WMR neemt samen met een 
aantal andere milieuorganisaties uit de WERV 
deel aan de klankbordgroep die de 
opstelling van het beheerplan moet bege-
leiden. Een van de zaken die bij het opstellen 
van het beheerplan aan het licht kwam, is 
dat het huidige Griftpeil te laag is. Aanvoer 
van schoon grondwater is de belangrijkste 
voorwaarde voor de instandhouding van de 
blauwgraslanden en trilvenen. Nu wordt een 
groot deel van dat water echter onder de 
veenlaag door afgevoerd naar de Grift. Het 
peil zal omhoog moeten om er voor te zorgen 
dat het grondwater de natuurgebieden weer 
bereikt. Het opzetten van het Griftpeil is 
echter problematisch. Bij de aanleg van de 
nieuwe wijk Veenendaal Oost is namelijk 
geen rekening gehouden met de hogere 
peilen die nodig zijn om de natuur-
doelstellingen in het Natura 2000 gebied 
Binnenveld te realiseren. 
 

 
Eén van de bijzondere veenmossoorten uit de Hel 
(Sphagnum teres = Sparrig veenmos). Foto: Han 
Runhaar. 

 
Probleem 2: Stikstof 
Een ander probleem vormen de ammoniak-
emissies. Vanwege de strenge ammoniak-
normen, én het beleid dat in de omgeving 
van Natura 2000 gebieden geen activiteiten 
mogen plaatsvinden die kunnen leiden tot 
aantasting van de habitattypen, zouden de 
ammoniakemissies in de omgeving drastisch 
omlaag moeten. Dat zou zulke grote 
nadelige consequenties hebben voor de 
boeren in de omgeving dat het Ministerie 
inmiddels broedt op een minder draconisch 
beleid, aangeduid als Programmatische 
Aanpak Stikstof. Dat komt er op neer dat het 
rijk extra maatregelen neemt om de 
ammoniakemissie landelijk terug te dringen, 
en dat provincies kijken welke maatregelen 
op lokale schaal haalbaar zijn om de 
belasting met stikstof terug te dringen. De 
opstelling van het beheerplan is nu 
opgeschort tot er meer duidelijkheid is over 
de ammoniakwetgeving. 
 
Probleem 3: Waterberging 
Behalve met de hydrologie en de stikstof zijn 
er ook nog mogelijke conflicten met de 
waterberging die in het Binnenveld moet 
plaatsvinden, én met afspraken die eerder 
met de boeren in het gebied zijn gemaakt 
(waaronder de afspraak dat Griftpeil niet zal 
worden aangepast). Inmiddels is de inrichting 
van het Binnenveld zo’n Gordiaanse knoop 
geworden dat provinciebesturen een 
gebiedscoördinator hebben aangewezen 
die oplossingen moet aandragen om uit deze 
bestuurlijke knoop te geraken. In december 
willen de provincies op basis van zijn 
aanbevelingen besluiten hoe het verder 
moet. 
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Ontwarren van de knoop 
Vanuit de WMR is aangegeven dat we het 
goed vinden dat de bestuurders nu bezig 
gaan met het ontwarren van de zelf 
geschapen knoop. Tevens hebben we er 
voor gewaarschuwd dat nu geen, in een 
oprisping van bestuurlijke daadkracht, 
overhaaste en niet onderbouwde besluiten 
worden genomen die later weer tot nieuwe 
problemen leiden. Verder hebben we 
geadviseerd ook de klankbordgroep in de 
besluitvorming te betrekken. Dat is de enige 
club waarin belanghebbenden van beide 

zijden van de Grift, zowel boeren als 
natuurbeschermers, vertegenwoordigd zijn. 
Helaas is deze suggestie niet overgenomen. 
Wel kan de WMR als lid van de Werkgroep 
Achterberg nog commentaar leveren op de 
te nemen conceptbesluiten. In een volgende 
Nieuwsbrief is naar verwachting meer te 
vertellen over de keuze van de provincies, en 
of dat positief of negatief uitvalt voor de 
natuurbescherming. 
 
Han Runhaar 

 

DEELNAME AAN CUNERADAG 
 
Ook voorlichting en PR vinden wij een 
belangrijke taak van de kerngroep. Daarom 
namen we deel aan de ’Cuneramarkt’ in 
Rhenen. 
Gezelligheid, mooi weer en goede be-
mensing van de kraam, maakten de dag tot 
een succes voor WMR. Hopelijk volgend jaar 
weer zo’n gelegenheid om ons te presen-
teren. 
 
Passanten kwamen ogen tekort bij het zien 
wat Rhenenaren doen, bindt en bereiken in 
(meestal) hun vrije tijd. Dat is heel, heel, veel. 
Alle vrijwilligers bijeen in een stralend 
zonnetje, het gaf een heel positieve sfeer aan 
deze markt op zaterdag 14 juni rond de 
Cunerakerk. 
 
WMR was er ook, op een mooie plaats: 
tegenover de ingang van het museum en 
tegenover de historische vereniging. Als 
buren hadden wij de PCR en de POR. Een 
leuk cluster van zeer herkenbare belangen en 
bemenst door enthousiaste mensen. 
De belangstelling van derden aan onze 
kraam was goed. Veel passanten kwamen bij 
ons met een gericht en soms bezorgd 
verhaal. 
In onze stand trok de laatste Nieuwsbrief (1-
2010) veel belangstelling. Als hulp bij het 
vragen om aandacht, voldeed ook de flap-
over goed! Passanten bleven staan om te 
lezen wat anderen hadden opgeschreven en 
schreven er dan zelf ook wat bij. Dat was het 
moment voor ons om hen aan te spreken en 
in te gaan op hun punt. 
 
Ook onze poster met de gemeente-
plattegrond blijkt inmiddels onmisbaar. 
Op mijn veelvuldige vraag naar de 
bekendheid van de WMR antwoordde 
menigeen toch nog: “Nee, nooit van 

gehoord” of iets dergelijks. Bijzonder voor 
onze Stichting die volgend jaar 40 jaar 
bestaat. 
Als mensen zeiden: ”Moet dan dan?”, dan 
was er of werk aan de winkel, of bleek het 
een onhaalbare kaart. 
 

 
De WMR-stand. Foto: Wil Schulte. 

 
De opmerkingen die belangstellenden op 
onze flap-over noteerden betroffen veelal 
vragen m.b.t. de grote behoefte aan ‘een 
schoner Rhenen’. Meer afvalbakken, betere 
schoonmaak van hangplekken en zwerfvuil, 
meer zorg voor de woonomgeving door 
minder verstening (opvoeding en menta-
liteitsverandering?). 
Men verzocht ook om: meer informatie over 
Kwintelooyen, meer aandacht voor duur-
zaamheid en ecologie (o.a. het behoud van 
de ecologische akkers), een plekje voor de 
hondenschool en ondergronds parkeren. 
De kerngroep neemt deze wensen serieus en 
zal bijdragen – waar zij kan – om zaken te 
realiseren i.s.m. de gemeente (denk o.a aan 
onze medewerking aan de zwerfvuilactie!). 
De gemeente zal door de WMR op de 
hoogte worden gebracht van de gedurende 
deze dag gemaakte opmerkingen. 
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‘Echte gesprekken’ voerden we met een 
tiental belangstellenden. Als het 1 op 1 werd 
over een specifiek ‘groen’ onderwerp, was 
het fijn dat Han Runhaar en Dirk Prins ook 
aanwezig waren in de WMR-stand. 

We maakten ook met enkele nieuwe 
Rhenenaren kennis; leuk en goed voor ons 
donateurbestand zo’n dag! 
 
Wil Schulte 

 

VOORGESTELDE VERPLAATSING CANDIA 

SPORTTERREIN 
 
In verband met de teruggave van het 
parkeerterrein bij Ouwehand aan Het 
Utrechts Landschap (HUL) in 2014 en ook 
vanwege de wens van Ouwehand om uit te 
breiden is in de Gebiedsvisie Grebbeberg 
vastgesteld dat verplaatsing van de 
sportterreinen van Candia naar elders nodig 
is. De gemeente is bezig om te onderzoeken 
of het mogelijk is daarvoor het gebied tussen 
Reumersweg en Lijsterengweg (gelegen in de 
EHS) te gebruiken. 
 

 
Detail van de gemeenteplattegrond van de 
voorgestelde locatie tussen Lijsterengweg en 
Reumersweg. Foto: Jules Scholten. 

 
Op 11 mei hield de gemeente een 
voorlichtingsbijeenkomst in de raadzaal over 
het plan om het sportterrein van Candia te 

verplaatsen naar de locatie tussen de 
Reumersweg en de Lijsterengweg. Wet-
houder Van Leeuwen leidde de bijeenkomst 
die door vele verontruste bewoners van de 
omgeving van de voorgestelde locatie werd 
bijgewoond. Er werd uitgelegd dat de 
voorgestelde locatie ligt in de EHS en dat 
verder onderzoek aan de hand van de ‘nee, 
tenzij’ afweging moet worden gedaan. Ook 
zal een andere locatie moeten worden 
gevonden voor de volkstuinen. De locatie 
tussen de Reumersweg en de Lijsterengweg 
heeft volgens de gemeente het voordeel in 
eigendom te zijn van de gemeente. De 
provincie Utrecht is bereid mee te werken 
aan de verdere uitwerking van het voor-
nemen. Er zijn nog 2 andere mogelijke 
locaties in beeld maar de wethouder wilde 
die niet onthullen met het oog op mogelijke 
grondspeculatie door projectontwikkelaars. 
Het ecologisch onderzoek dat inzicht zal 
moeten geven in de ‘nee, tenzij’ afweging 
voor de voorgestelde locatie, is inmiddels 
gestart en zal een jaar in beslag nemen. 
 
De beste oplossing voor het probleem van 
het parkeren bij Ouwehand en de wens van 
Ouwehand om te kunnen uitbreiden, lijkt 
volgens ons gelegen te zijn in het behoud van 
de huidige parkeerplaats ten oosten van 
Ouwehand met aanleg van een parkeer-
voorziening in 3 lagen in combinatie met 
natuurcompensatie voor HUL aan de noord-
zijde van de Laarsenberg. In dat geval zal de 
parkeerplaats ten westen van Ouwehand 
(althans ten dele) gebruikt kunnen worden 
voor de gewenste uitbreiding van het 
dierenpark. Deze oplossing vermijdt de 
verplaatsing van de sportterreinen. HUL is 
echter (tot nu toe) niet bereid om zijn eis tot 
teruggave van het parkeerterrein ten oosten 
van Ouwehand op te geven. 
 
Jules Scholten 
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RHENENS GROENBEHEER EN WMR(1) 
 
Een terugblik 
Vanaf het begin dat ik actief werd voor de 
WMR (1979) heb ik veel bemoeienis gehad 
met het beheer van de plantsoenen en 
bermen in Rhenen. In de tachtiger jaren was 
dit vooral samen met onder anderen Wies 
Cobben, Grietje van der Voet en Hans 
Aardema. Zo schreven we samen een 
groennota onder de titel: ‘Minder gif, meer 
natuur’ (1985) waarin we veel kritiek spuiden 
op het toen nog uitgebreide gifgebruik 
(dichlobenil, amitrol, simazine, dalapon, enz.) 
niet alleen op het plaveisel maar ook onder 
de heesters in de plantsoenstroken en zelfs in 
de Stadsbossen. We suggereerden praktische 
alternatieven zoals de aanplant van 
kruidachtige bodembedekkende planten. 
Dat brachten we deels zelf in uitvoering in 
samenwerking met de gemeente, aan-
wonenden en enkele scholen. Een aantal 
aanplanten, zoals bij scholen, onderhield ik 
enkele jaren zelf. Bij de gemeente kreeg ik 
een plek achter de oude begraafplaats aan 
de Achterbergse straatweg waar ik 
Muizenoor kweekte. Deze gebruikte de 
gemeente voor aanplant onder bomen in de 
trottoirs (boomspiegels). Helaas werden die 
aanplanten niet optimaal beheerd zodat je 
die plekjes Muizenoor alleen nog onder 
enkele bomen in de Radboudweg kunt 
aantreffen dankzij niet aflatend onderhoud 
door aanwonend WMR-donateur Ton van 
Drunen. Wel is men van gemeentezijde in 
deze richting voortgegaan door in de 
boomkransen in heel veel straten enkele 
andere kruiden aan te planten en dat ziet er 
vaak heel geslaagd uit met bijvoorbeeld 
Geranium endressi. 
Ik was intussen zo gemotiveerd geworden en 
had zo veel eigen ideeën ontwikkeld dat ik 
ook een handleiding schreef en in een aantal 
steden door heel Nederland een 4-
halfdaagse groencursus ben gaan verzorgen 
onder de titel ‘Economisch en ecologisch 
ontwerp en beheer van Plantsoenen’. Dit 
lukte mede via promotie door de Stichting 
Natuurverrijking in Lekkerkerk. Ik heb meer 
dan 100 exemplaren van mijn tekst verkocht 
en onder andere in Schiedam, Leeuwarden, 
Amsterdam en Zutphen heb ik mijn cursus 
gegeven aan plantsoenmedewerkers. Zelfs bij 
een particulier op de Veluwe ben ik 
kruidachtige bodembedekkers gaan planten! 
Ik ben daar nu niet meer mee bezig hoewel ik 
nog wel onderhoud met een eigen keuze 
aan leuke inheemse planten pleeg in 2 

boomspiegels voor mijn woning in de 
Asterstraat. Van Hans Aardema weet ik dat hij 
ook zo iets nog steeds doet in een rozenperk 
aan de Ericalaan. 
 

 
Het WMR-plan uit 1985. Foto: Dirk Prins. 

 
Ook hebben we actie gevoerd tegen het 
gebruik van herbiciden op trottoirs en straten 
en dat resulteerde rond 1990 in het aanwijzen 
van enkele gifvrije straten (met een speciaal 
straatbordje als indicatie). Rond 2000 is 4 jaar 
lang door de gemeente geprobeerd overal 
het plaveisel gifloos te beheren met 
toepassing van een borstelmachine en soms 
zelfs door handmatig verwijderen van groen 
tussen tegels en stenen Het borstelen heeft als 
nadelen dat krasschade aan de tegels 
optreedt en dat stukjes losgeraakt ijzer 
worden verspreid. Toch werd dit borstelen 
ook dit jaar weer gedaan. Momenteel wordt 
zo weinig mogelijk herbicide gebruikt; alleen 
curatief en heel gericht. Alleen het middel 
Round up (Glyfosaat) is nog toegelaten maar 
sommige gemeenten proberen gifloos te 
werken en de landelijke overheid overweegt 
een verbod. 
Afgelopen september zag ik een firma uit 
Wychen met de ‘Select spray’-methode 
bezig op de trottoirs van de Nieuwe 
Veenendaalseweg. Door een sensor wordt 
heel precies alleen wat herbicide gedruppeld 
op de polletjes gras en onkruiden. In het 
bosplantsoen laat men, afgezien van 
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onderhoudssnoei, de natuur zijn gang gaan 
en wordt er ook niet meer geschoffeld en 
zeker geen herbicide gebruikt (met bij 
buitensporige ontwikkeling van bramen 
misschien enige uitzondering). In de stadskern 
spreekt men echter van sierplantsoen en 
daar wordt wel geschoffeld. 
Nog tot rond 1990 zag ik dat er in de 
Stadsbossen Round up werd gespoten tegen 
de Amerikaanse vogelkers ofwel ‘bospest’ en 
ook later nog tegen de massale groei van 
bramen langs de Reumersweg. Een 
modernere wijze van vogelkersbestrijding, die 
nu overal wordt toegepast, is het afzagen via 
bosmaaier of zaag eventueel gevolgd door 
insmeren van de stomp met Round up. Enkele 
jaren geleden hebben we als WMR in 
samenwerking met gemeente en volkstuin-
vereniging Reumersweg een ‘bramenactie’ 
uitgevoerd. Daarbij werd de buitensporige 
groei van bramen in de houtwal tussen het 
volkstuincomplex en de boerenakker (een-
malig) handmatig verwijderd. 
 

 
Handmatig verwijderen van bramen. Foto: Jules 
Scholten. 

 
Hieruit en uit de experimenten met bodem-
bedekkers en gifloze straten blijkt dat we als 
WMR serieus worden genomen. Sinds enkele 
jaren worden op ons (mijn) advies ook de 
bermen in de buitengebieden op een 
ecologisch verantwoorde wijze beheerd. 
Vroeger werd tweemaal per jaar geklepeld 
waarna het maaisel bleef liggen of werd er 
eenmaal geklepeld en later eenmaal 
gemaaid en afgevoerd. Het maaisel laten 
liggen is funest voor de ontwikkeling van de 
flora en geeft een sterke verruiging. Nu wordt 
al enkele jaren nog slechts eenmaal per jaar 
aan het eind van de zomer gemaaid en 
afgevoerd en je ziet dat zich een interes-
santere flora met onder andere Grasklokje, 
Boerenwormkruid, Duizendblad en Scherm-
havikskruid kan handhaven en uitbreiden. 
 

 
Selectief spuiten met de ‘Select spray’. Foto: Dirk 
Prins. 

 
Recente ontwikkelingen 
Eind vorig en begin dit jaar werden we 
betrokken bij een kwestie die zich afspeelde 
rond de Defensieweg. Er zaten toenemend 
slechte plekken in deze weg en daarom werd 
hij in 2009, vooral met het oog op het gebruik 
door fietsers, van een nieuwe asfaltlaag 
voorzien. Dit betekende dat een hoogte-
verschil ontstond tussen weg en berm met 
een risico voor fietsers. De gemeente Rhenen 
besloot om een hoeveelheid grond uit het 
Binnenveld hier voor egalisatie aan de 
wegrand in de berm te gebruiken. Op het 
verschijnen van vele bergjes grond in de 
bermen van de Defensieweg volgde een 
klacht van de aangrenzende boseigenaar 
van landgoed Remmerstein. Deze was niet 
gediend van de ecologisch verstorende 
werking van gebiedsvreemde grond temeer 
doordat in de bermen zeldzame planten 
groeien zoals het Hondsviooltje. De 
grondeigenaar aan de andere zijde van de 
weg, de Stichting Het Utrechts Landschap, 
maakte geen bezwaar maar mevrouw 
Eveleins van Remmerstein bleef haar 
bezwaren uiten en de WMR sloot zich hierbij 
aan. Door het langdurig aanwezige 
sneeuwdek in de afgelopen winter kon de 
grond niet dadelijk worden uitgespreid en 
was er tijd de zaak nog eens wat beter te 
bekijken. Theo Gokke van de gemeente 
nodigde de WMR uit in de onderhavige berm 
te gaan kijken waar de interessantste 
kruidensoorten groeien zodat men die 
plekken bij een veel beperktere vorm van 
aanaarden kon sparen. Daarop ben ik met 
Theo Gokke gaan kijken en ontdekte geen 
Hondsviooltje maar wel 2 andere Rode Lijst (= 
bedreigde) soorten: Bosaardbei en Gewone 
Agrimonie. Bovendien vond ik tenminste 2 
andere bijzondere soorten: Bleeksporig 
bosviooltje en Witte klaverzuring. Theo Gokke 
heeft uiteindelijk driekwart van de grond weer 



 12

laten weghalen en elders toegepast (een 
geluidswal langs de gereconstrueerde N225). 
Dit compromis is door alle betrokken partijen 
geaccepteerd en milieu en natuur zijn redelijk 
gespaard. 
 
In de volgende nieuwsbrief wil ik een vervolg 
op dit artikel over het beheer van de 

Rhenense plantsoenen en bermen schrijven 
met daarin een weergave van een rondgang 
die ik van de zomer maakte samen met Theo 
Gokke en 2 medewerkers van de 
gemeentelijke groensector. 
 
Dirk Prins 
 

 

 

HOOFDPIJN DOSSIER OMGEVING 

STOKWEG 
Van opstal naar bungalow 
Van EHS & bosgebied naar villawijk 
 
Ruimtelijke Ordening is meer dan de optelsom 
van individueel verleende bouwvergun-
ningen. Daarom zijn er bestemmingsplannen, 
die bepalen wat er gebouwd kan worden in 
een bepaald gebied zonder de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied als geheel aan te 
tasten. 
 
Er zijn situaties dat er bouwwerken zijn 
gebouwd (60 jaar geleden) in een tijd dat er 
nog geen ruimtelijk beleid was of 
bestemmingsplannen. Als deze bouwwerken 
later door de eigenaren en de gemeente niet 
zijn ingebed in een bestemmingsplan omdat 
ze niet permanent bewoond werden maar 
gebruikt als vakantiehuisje, dan hebben de 
erfgenamen, die vele tientallen jaren later op 
basis van het overgangsrecht hiervoor alsnog 
een woonbestemming willen verkrijgen, een 
probleem. Dan krijg je te maken met het 
spanningsveld tussen verouderd en nieuw 
(Rijks)beleid. Met name in het landelijke 
buitengebied geldt: gemeentelijk beleid mag 
niet strijdig zijn met Rijksbeleid. 
 
De omgeving Stokweg bestaat grotendeels 
uit de bestemmingen Bosgebied en Agrarisch 
gebied en valt onder de EHS. Binnen de EHS 
zijn nieuwe woonbestemmingen of uitbrei-
dingen niet toegestaan. 
 
Vanaf 2001 heeft de gemeente een conflict 
met enkele grondeigenaren. Zij hebben een 
oud bouwwerk op hun grond en de wens 
hiervoor alsnog een woonbestemming te 
verkrijgen om zelf te verbouwen ofwel om de 
grond beter te kunnen verkopen inclusief 
woonbestemming. 
 
Vanuit het gemeentehuis werden er aan de 
eigenaren onduidelijke signalen afgegeven 
en verwachtingen gewekt. 
Om voorgoed een einde te maken aan 
onduidelijkheid en versnipperde aanpak 

heeft wethouder Van Hees in 2005 voor het 
gehele gebied een bestemmingsplan-
procedure Buitengebied, partiële herziening 
omgeving Stokweg in gang gezet. De 
koninklijke weg met rechtszekerheid voor 
iedereen. 
 

 
Omgeving Stokweg, Rhenen. Google Earth. 

 
Het bestemmingsplan werd gedeeltelijk 
goedgekeurd door de provincie op 12-8-
2009. Goedkeuring voor bestemming Woon-
doeleinden werd onthouden aan de 
percelen Stokweg 6, 15A en 19 en aan de 
bestemming Recreatiewoning voor perceel 
Stokweg 15b. Deze bouwwerken werden 
benoemd als opstallen. 
Argumenten hiervoor waren: 
� Landschappelijk ongewenst: “Het positief 

bestemmen van de opstal tot recreatie-
woning is een ongewenste ontwikkeling 
die te zeer afbreuk doet aan de waarden 
van het gebied” en ”voorkomen van 
verstening van het gebied”. 

� Er kon niet aannemelijk gemaakt worden 
dat de opstallen in een aaneengesloten 
periode bewoond of gebruikt werden. 

� De bouwwerken op Stokweg 15a en 15b 
werden daarom bestemd als opstallen. 
Voor de huidige bewoners van Stokweg 6 
en 19 zou een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking afgesloten moeten 
worden. 

 
De grondeigenaren maakten bezwaar tegen 
de gedeeltelijke goedkeuring bij de Raad 
van State. Hun bezwaren worden ongegrond 
verklaard en op 25 november 2009 werd het 
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bestemmingsplan over de omgeving Stok-
weg onherroepelijk. 
Drie maanden later, begin april 2010 en vlak 
na het aantreden van het nieuwe college 
met Van de Berg als wethouder, werden 
bouwaanvragen ingediend voor de opstallen 
op Stokweg 15b en Stokweg 6 voor verbouw 
en uitbreiding van een ‘vrijstaande woning’. 
 
De wethouder verzon een kunstgreep en viel 
terug op een versnipperde aanpak: de beide 
bouwvergunningen werden verleend op 10 
juni en 1 juli 2010 op basis van het 
overgangsrecht uit het verouderde bestem-
mingsplan Buitengebied uit 1991. 
 
Het is bestuurlijk discutabel om enkele 
maanden na de onherroepelijk vastgestelde 
Partiële herziening Buitengebied omgeving 
Stokweg terug te grijpen op een 
overgangsbepaling uit een verouderd be-
stemmingsplan, wetende dat de woon-
bestemmingen en uitbreidingen ruimtelijk en 
wettelijk niet toegestaan zijn. Hiermee wordt 
een kroonbesluit genegeerd. 
Bovendien is het bestuurlijk niet netjes om dit 
te doen tijdens de sinds 2009 lopende WRO 
procedure voor actualisering van dit ver-
ouderde bestemmingsplan. 
 

De kunstgreep van dit college heeft 
verregaande gevolgen voor dit gebied:  
� Als de eigenaar van een opstal zelf de 

vrijheid krijgt om in een bouwaanvraag 
zijn opstal op te waarderen tot een 
bungalow of vrijstaande woning, dan 
betekent de vergunningverlening im-
pliciet de erkenning van een Woon-
bestemming. 

� Het is een juridisch precedent voor 
eigenaren van andere opstallen in het 
Buitengebied. 

� Dit landelijke gebied verandert in de 
toekomst onomkeerbaar in een villawijk 
met stadstuinen omheind door hoge 
hekken. 

� Dit gebied wordt object voor makelaars 
en grondspeculanten. Er wordt al een 
perceel met opstal te koop aangeboden 
en de prijsindicaties op internet zijn zeer 
hoog. 

 
De WMR heeft bezwaarschriften ingediend 
tegen verleende bouwvergunningen voor 
percelen aan de Stokweg 6 en 15b. 
De bezwaarschriften staan op onze website 
www.stichtingwmr.nl 
 
Willy Hoorn-de Vries 
 

 

 

AFSCHEID PASCALLE JACOBS EN 

MERIMARI KIMPANPÄÄ 
 
Op 29 augustus namen we afscheid van 
Pascalle en Merimari die de kerngroep 
hebben verlaten. Dat deden wij tijdens een 
wandeling naar Kwintelooyen en daarna met 
een zogenoemde high tea in restaurant 
‘Résidence’ aan de weg van Elst naar 
Veenendaal. 
 
Pascalle is van baan veranderd en werkt al 
sinds het voorjaar op Texel bij het 
onderzoeksinstituut IMARES. Die naam staat 
voor Institute for Marine Resources & 
Ecosystem Studies. Het is een onafhankelijke 
organisatie die zich richt op strategisch en 
toegepast marien ecologisch onderzoek. 
Pascalle is aangesteld als onderzoeker en 
werkt in Texel tegelijkertijd aan haar promotie 
onderzoek. 
 
Merimari heeft haar werk voor de kerngroep 
moeten stoppen omdat zij een drukke baan 
als freelance wetenschapsjournalist com-
bineert met een promotie onderzoek aan de 
universiteit van Helsinki en daarnaast ook 

voldoende aandacht wil besteden aan haar 
gezin. 
Zowel Pascalle als Merimari hebben zich 
buitengewoon ingezet voor de WMR. Beiden 
kwamen de kerngroep versterken in 2006. 
 

 
Voorzitter Han Runhaar bedankt Pascalle Jacobs. 
Foto: Willy Hoorn-de Vries. 

 
Pascalle verrichtte veel en goed werk in het 
kritisch volgen van de ontwikkelingen in de 
Palmerswaard. Zij maakte samen met Han 
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Runhaar voor dit gebied een alternatieve 
visie op de inrichting van de Palmerswaard 
die recht doet aan de bijzondere natuur-
waarden van dit gebied als kwelzone aan de 
voet van de Heuvelrug. 
 
Merimari muntte uit in het organiseren van 
evenementen. Zo organiseerde zij met de 
gemeente in 2007 de voorstelling van de film 
van Al Gore ‘An inconvenient truth’ die werd 
vertoond in de hal van het gemeentehuis. 
Ook in 2007 was Merimari actief in het met de 
gemeente organiseren van de voorlichtings-
bijeenkomst over energiebesparing die ook 
plaatsvond in het gemeentehuis. Merimari 
heeft aangegeven beschikbaar te blijven 
voor specifieke activiteiten. 
 
We wensen Pascalle en Merimari het beste 
voor de toekomst en hopen het contact aan 
te houden. 

 

 
Han bedankt ook Merimari. Foto: Willy Hoorn-de 
Vries. 

 
Jules Scholten 
 

 

 

NIEUWE HOOFDREDACTEUR WMR 

NIEUWSBRIEF 
 
De nieuwsbrief zoals hij nu op uw computer 
staat of in uw handen ligt krijgt een nieuwe 
hoofdredacteur. Na zo’n 5 jaar redactiewerk 
is het tijd voor iets anders. Gelukkig heeft zich 
een enthousiast opvolgster gemeld: Marjolein 
Posthumus. Elders in de nieuwsbrief heeft ze 
zich al aan u voorgesteld. 
 
Het was in 2006 dat ik de redactie van de 
nieuwsbrief overnam van de toenmalige 
hoofdredacteur: Karina Hendriks. Zij wilde 
meer tijd voor haar eigen leven hebben, zou 
gaan verhuizen en begon een eigen bedrijfje. 
Als gevolg van al deze zaken kon ze zich niet 
meer volledig richten op de WMR. Aangezien 
ik voor andere verenigingen ook nieuws-
brieven had gemaakt, meldde ik me als 
opvolger. 
 
Aan de opzet van de nieuwsbrief heb ik na 
Karina volgens mij niet zo veel veranderd. Wel 
was ik wat strenger met het vasthouden aan 
de deadline voor het aanleveren van artikels. 
Dit is overigens niet zonder reden: het 
opmaken van de nieuwsbrief kost tijd. Ik heb 
namelijk altijd geprobeerd te letten op een 
goede verdeling van tekst en foto’s of 
figuren. En wijzig je de volgorde van de 
artikels dan kun je bij wijze van spreken weer 
opnieuw de lay-out opmaken. 

 
De eerste nieuwsbrief die ik voor de WMR maakte. 

 
Omdat ik ook de administratie deed moest ik 
daarnaast ook tijd reserveren voor het printen 
van de adresetiketten, de acceptgiro’s, het 
klaarmaken van de gedrukte nieuwsbrieven 
voor verspreiding en het bundelen tot 
pakketjes voor de rondbrengers. In het 
nieuwe tijdperk van het internet moest ik er 
ook voor zorgen dat de donateurs en relaties, 
die via email de nieuwsbrief willen ont-
vangen, hun exemplaar elektronisch opge-
stuurd kregen. 
 



 15

Vanaf voorjaar 2011 zal Marjolein de taak van 
hoofdredacteur overnemen. Ze heeft al 
meegekeken met het opmaken van deze 
nieuwsbrief zodat ze al een beetje heeft 
kunnen zien hoe ik te werk ga. Ze had nu de 
rol van co-redacteur. Bij het opstellen van de 
voorjaarsnieuwsbrief zullen de rollen omge-

draaid zijn: dan is zij hoofdredacteur en zal ik 
nog een keer als co-redacteur meekijken. 
 
Ik wens Marjolein veel succes en creativiteit 
toe. 
 
Anita Berends 

 
Plankaart met legenda van het Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 24-12-2009 
N.B. De witte vlakken zijn de woonkernen en gebieden die buiten het bestemmingsplan vallen/gehouden zijn. 
 

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 

BUITENGEBIED 2010 
Duidelijkheid, consistentie en samenhang 
ontbreekt 
 
Voor de meeste inwoners van de woon-
kernen van Rhenen, Achterberg en Elst is het 
Buitengebied een on(be)grijpbaar gebied. 
Pas als een argeloze wandelaar of fietser in 
de groene omgeving van Rhenen oog-in-oog 
komt te staan met onverwachte en 
landschapontsierende bouwwerken, zoals 
een enorme schuur of een protserige witte 
villa met ijzeren hekken, vraagt men zich af 
hoe het mogelijk is geweest dat dit gebouwd 
mocht worden? 
Het antwoord is: de regels in het Bestem-
mingsplan Buitengebied laten dit toe. In een 
bestemmingsplan is vastgelegd welke 
functies en bouwmogelijkheden zijn toe-
gestaan. 
 

Het geldende bestemmingsplan Buiten-
gebied dateert eigenlijk van 1991, met in 1997 
een beperkte Partiële herziening die alleen 
betrekking had op gebieden die te maken 
kregen met wetgeving voor ammoniak-
reductie. Omdat bestemmingsplannen wet-
telijk om de 10 jaar geactualiseerd moeten 
worden, gaat het hier dus om een sterk 
verouderd bestemmingsplan. 
 
Het Buitengebied bestaat uit de landelijke 
gebieden rondom de 3 woonkernen met 
voornamelijk bestemmingen voor agrarische 
bedrijvigheid, bosgebied, natuur en 
recreatie. Voor de gemeente is het maken 
van een bestemmingsplan lastig omdat het 
gaat om een afweging voor voort-
zetting/uitbreiding van lokale belangen versus 
uitvoeringstaken van landelijke wetgeving op 
gebied van de WRO. 
 
In opdracht van de gemeente heeft in 2009  
adviesbureau BugelHajema een inven-
tarisatie van illegale gebouwen/over-
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tredingen gemaakt en zijn gesprekken 
gevoerd met bewoners en belangen-
organisaties over hun wensen. Dit heeft 
geresulteerd in een Voorontwerpbestem-
mingsplan Buitengebied 2010 dat op 10 
maart 2010 voor inspraak ter inzage is gelegd. 
 
Vage termen 
Op 6 april 2010 heeft de WMR een zienswijze 
ingediend. Een werkbaar en handhaafbaar 
bestemmingsplan moet consistente en 
heldere regels bevatten. Ons algemene 
bezwaar is dat er nog te veel vage termen 
gebruikt worden, zoals “terughoudend 
omgaan met...”, “geen belemmering voor 
omringende functies...”, “nadere eisen 
moeten gesteld worden....”. Beperkingen 
waarvoor het toetsingskader ontbreekt. Dit 
soort vage regels, die voor meerdere uitleg 
vatbaar zijn, hebben nadelige gevolgen voor 
handhaving en bieden te veel mogelijkheden 
aan een wethouder voor ontheffingen, 
wijzigingen of overgangsregels. Daarnaast is 
deze vaagheid niet goed voor de 
rechtszekerheid die alle Rhenenaren moeten 
kunnen ontlenen aan een vastgesteld 
bestemmingsplan. Wat mag wel en wat mag 
niet? 
 
Een voorbeeld van een vage benadering is 
de bestemming ‘Intensieve veehouderij’. Er 
zijn 30 bedrijven met Intensieve veehouderij, 
waarvan enkele gelegen in Wijzigings-
gebieden en Verwevingsgebieden, waar 
natuurontwikkeling mogelijk is. Dan ontstaat 
er een botsing tussen lokaal bestaand beleid 
en de nieuwe landelijke ruimtelijke wet-
geving/visies over natuur- en milieubeheer. 
De botsing is des te groter als 
bestemmingsplannen veel ouder zijn dan 10 
jaar, zoals hier het geval is. De vraag is dan in 
hoeverre een gemeente uitbreiding van 
bestaand beleid in een bestemmingsplan 
moet toestaan? In dit voorontwerp is 
bijvoorbeeld de bestemming Intensieve 
veehouderij gekoppeld aan een ondergrens 

van een limitatief aantal dieren op een 
aantal m2. Er is geen sprake van een 
bovengrens (megastallen?), terwijl “enige 
uitbreiding ‘via ontheffing’ mogelijk zal zijn”. 
 
Een aantal gebieden is buiten het bestem-
mingsplan gehouden, zoals Thijmse Berg en 
Remmerden. Hiervoor zijn of worden 
afzonderlijke bestemmingsplannen gemaakt. 
Hierdoor creëer je eilandjes binnen een 
landelijk samenhangend buitengebied met 
gevolgen voor onder meer toename verkeer 
en wegen. 
 
Het Binnenveld vormt een groot onderdeel 
van het buitengebied van Rhenen. Probleem 
is dat het gehele Binnenveld ook ligt op 
grondgebied van Wageningen, Ede, Rhenen 
en Veenendaal. Als je het Binnenveld 
beschouwt als een samenhangend landelijk 
gebied, dan zouden regels over bouwen en 
functies door deze gemeenten onderling op 
elkaar afgestemd moeten worden. 
Afstemming zou mogelijk zijn d.m.v. een 
gezamenlijk Beeldkwaliteitsplan en Land-
schapsontwikkelingsplan (LOP). 
 
De hele zienswijze is te lezen op onze website 
www.stichtingwmr.nl. 
 
Willy Hoorn-de Vries en Jules Scholten 
 
De volgende stap in de procedure naar het 
nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2010 
is het Ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zoals in het volgende artikel over PlanMER 
voor het bestemmingsplan is aangegeven, 
heeft het college van B en W besloten om 
het ontwerpbestemmingsplan op 2 essen-
tiële onderdelen te wijzigen: vereenvoudiging 
van de regelgeving en maximalisatie van de 
bouwmogelijkheden. Of daarmee zal worden 
ingegaan op onze opmerkingen en kritiek 
moet nog worden afgewacht. 
 

 

 

BESTEMMINGSPLAN EN PLANMER 

BUITENGEBIED 
 
Het bestemmingsplan maakt activiteiten 
mogelijk die het plan MER-plichtig maken. Het 
PlanMER dat daarom in opdracht van de 
gemeente werd gemaakt ter onderbouwing 
van het natuur- en milieubelang in het 
bestemmingsplan, heeft vanaf juni tot begin 
augustus ter inzage gelegen. Op 2 augustus 

dienden wij ook een zienswijze in over het 
PlanMER. 
 
In onze zienswijze over het PlanMER oordelen 
wij dat het PlanMER ernstig tekort schiet in die 
onderbouwing. Wij komen hiertoe onder 
meer door vergelijking van het PlanMER met 
de aanbevelingen die de Commissie voor de 
milieueffectrapportage opstelde voor de 
gewenste inhoud en diepgang van het 
PlanMER. Het merendeel van de aan-
bevelingen in het advies van die Commissie is 
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niet opgevolgd waardoor het PlanMER slecht 
bruikbaar is voor de verdere besluitvorming. 
Zo zijn de doelen en ambities die de 
gemeente wil bereiken in het buitengebied 
te vaag omschreven. Wij zijn daarom van 
mening dat het PlanMER moet worden 
aangevuld op basis van alle inhoudelijke 
aanbevelingen van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage voordat de proce-
dure voor het bestemmingsplan kan worden 
vervolgd. 
 
Op 23 juni 2010 heeft de gemeente de 
Commissie voor de milieueffectrapportage 
gevraagd het PlanMER te toetsen op 
volledigheid en bruikbaarheid voor de 
besluitvorming. Op de website van deze 
Commissie (d.d. 13-09-2010) staat dat de 
gemeente de adviesvraag aan de 
Commissie over het planMER (projectnummer 

2389) voorlopig heeft teruggetrokken. De 
gemeente heeft aangegeven dat het 
Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 
op een aantal essentiële onderdelen wordt 
heroverwogen. Dit leidt tevens tot aan-
passingen van het planMER. 
 
Wethouder Van den Berg liet weten dat 2 
nieuwe elementen zullen worden opge-
nomen in het bestemmingsplan: vereen-
voudiging van de regelgeving en maxi-
malisatie van de bebouwingsmogelijkheden. 
Wethouder Van den Berg verwacht het 
ontwerpbestemmingsplan en het aange-
paste PlanMER volgend jaar. 
 
De zienswijze over het PlanMER staat ook te 
lezen op onze website www.stichtingwmr.nl 
 
Jules Scholten en Willy Hoorn-de Vries 

 

 

ZENDMAST IN ELST?! 
Aanvraag: Het plaatsen van een antenne-
mast met apparatuurhuisje aan de Bosweg te 
ELST UT. 
 
Voor de derde keer in 9 jaar heeft de WMR 
tegen bovengenoemd plan (voor mede-
werking) van de gemeente een zienswijze 
ingediend. In juni j.l. was onze brief een van 
de ruim dertig bezwaren die er kenbaar zijn 
gemaakt tegen dit omstreden project in Elst. 
 
2001: poging 1 
In 2001 maakten Piet van Klaveren en Karina 
Henderiks, namens WMR, voor de eerste keer 
bezwaar tegen dit plan. 
De 38 meter hoge mast werd toen 
‘verscholen’ aangevraagd door BEN/NOKIA 
achter de omschrijving: “Vervanging 
lichtmast sportpark” en was gesitueerd op het 
hoekje van de Sportweg tegenover 
huisnummer 9. 
Ons bezwaar richtte zich op ‘land-
schapsontsiering’ aan de voet van de bossen 
bij Elst. Er kwam geen reactie; het plan ging in 
de koelkast. Was het daarmee klaar? 
 
2005: poging 2 
Het betrof dezelfde aanvraag, ‘GSM-
antennemast’ genoemd, waar nu meer 
rumoer door werd losgemaakt en niet alleen 
in Elst. 
Het GSM-verhaal was een landelijk item. De 
plaatsing omvatte niet alleen GSM-
apparatuur. Providers werden inmiddels 
verplicht tot plaatsing van UMTS-zenders door 

eventuele collega’s. Daaraan kleefden extra 
bezwaren te weten gezondheidsrisico’s. 
Het bezwaar van de milieugroep werd 
opnieuw geformuleerd door Willy Hoorn en 
ondergetekende. Ons bezwaar werd nu 
tweeledig: landschapsontsiering EN gevaar 
voor gezondheidsklachten door elektro-
magnetische straling. 
Op meerdere plaatsen in Rhenen, in ons land 
en daarbuiten mobiliseerde het tweede item 
vele verontrustte burgers. 
 

 
 
Bij de Gezondheidsraad en in de media werd 
dit risico in 2005/2006 diepgaand besproken 
en uitgezocht. Inmiddels speelde er bij de 
overheid en particulieren ‘het gewin’ een rol, 
want er waren (verhuur)inkomsten te 
genereren door het plaatsen van UMTS-
masten. 
Aanvankelijk konden tegenstanders van 
degelijke apparatuur nergens terugvallen op 
wetenschappelijk onderbouwde rapporten. 
Bij vergunningverlening werd gelukkig uitstel 
opgelegd toen er een groot Europees, 
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onafhankelijk, onderzoek werd opgedragen 
aan een Zwitsers instituut. Onderzocht moest 
worden aan welk stralingsgevaar mens en 
dier blootgesteld konden worden door GSM- 
en UMTS-stralingen. 
De Gezondheidsraad c.q Nederlandse 
overheid heeft na 1.5 jaar onderzoek de 
uitslag van het Zwitserse rapport als leidraad 
genomen voor haar beleid: “Er zijn geen 
aanwijzingen dat elektromagnetische velden 
nu schadelijke gevolgen opleveren”. Het is 
geen onomstotelijke garantie van geen 
gezondheidsrisico op lange termijn. Maar de 
Gezondheidsraad adviseert tevens dat er 
verder onderzoek moet plaatsvinden, omdat 
op de langere duur geen uitsluiting mogelijk is 
van negatieve gezondheidseffecten. 
Door deze toevoeging (en door de twijfel 
aan de pure onafhankelijkheid van het 
onderzoek) blijven de tegenstanders zich 
zorgen maken. Verenigingen van bezorgde 
artsen, wetenschappers als Lucas Reijnders 
en onderzoek door TNO bleven hameren op 
de mogelijk negatieve effecten op termijn. 
Ook omdat in de ons omringende landen de 
veiligheidsnormen voor met name UMTS-
zenders vele malen strenger zijn. 
 
In 2007/2008 speelde de discussie over het 
veilen van frequenties en privatisering (6 
miljoen euro). Daardoor ontstond nog meer 
botsing tussen technische/economische be-
langen en de volksgezondheid. Voor wie is 
‘het verlies’ en de maatschappelijke onrust 
duurt voort! 
 
2010: poging 3 
Voorjaar 2010 start weer een aanvraag, nu 
door VODAFONE/LIBERTEL, voor dezelfde 
mast op een iets gewijzigde locatie aan de 
Bosweg, weer op gemeentegrond. 

Naast de bezwaarden uit 2005 (WMR en 
directaanwonenden) zijn er nu nog meer 
verontruste burgers in Elst e.o. 
In de gemeentelijke publicatie worden de 
‘oud-bezwaarden’ door de gemeente alvast 
ontmoedigd om te reageren, omdat de 
gezondheidsrisico’s door het eerder-
genoemde Zwitserse onderzoek, niet meer 
ontvankelijk zijn. 
Op 5 juni j.l. schrijft de WMR een derde 
zienswijze, toegespitst op landschappelijk en 
natuurwetenschappelijke aspecten: 
� Het Nationaal Park de Utrechtse 

Heuvelrug is landelijk beschermd. 
� De Elster Eng geniet gemeentelijke 

bescherming. 
� In het Streekplan worden deze land-

schappelijk waarden ook beschermd (en 
dat is leidend voor WMR). 

Dit unieke landschap wordt aangetast door 
het beoogde bouwwerk van 38 meter hoog! 
 
De gemeente komt dit najaar met haar 
bevindingen nadat Vodafone specifieke 
bezwaren nog eens heeft kunnen toelichten. 
Wanneer de noodzaak van ondersteuning, 
tussen Amerongen en Remmerden, zou 
worden aangetoond, is dan een andere 
locatie of oplossing mogelijk? 
Tegen eventuele aanpassing van het 
bestemmingsplan ter plaatse, om de mast 
toch te kunnen oprichten, zal de WMR weer 
bezwaar aantekenen. 
 
Referenties: 
Trouw podium 3-1-06 Lotte Asveld. 
www.mmk.be 
www.antennebureau.nl (zie ook gsm-boom) 
www.gsm-antennes.nl 
www.stichtingwmr.nl 
 
Wil Schulte 
 

 

 

PALMERSWAARD: VEGETATIE EN BEHEER 
 
In onze nieuwsbrief komt de Palmerswaard 
nog al eens ter sprake. Er staat daar van alles 
te gebeuren. We hebben als WMR voort-
durend onze betrokkenheid getoond. 
 
Het niet doorgaan van een jachthaven en 
een grote zandwinningplas was een mijlpaal 
maar ook de nog steeds niet uitgevoerde 
herinrichtingsplannen door zowel gemeente 
als Het Utrechts Landschap blijven onze 
aandacht vragen. En wat te denken van een 
geul door het gebied…..?! Die zou als 

compensatie moeten dienen voor de 
ontwikkeling van een te veel aan ooibos 
want RWS rekent elke millimeter stijging uit die 
bij hoog water daardoor veroorzaakt zou 
kunnen worden. De WMR heeft zich tegen de 
geul verklaard wegens de te verwachten 
nadelige effecten op onder andere de 
amfibieënpopulaties en de versnippering van 
het toch al niet grote gebied. Als referentie 
voor de verwachte hoogwaterstanden in de 
rivieren hanteert RWS de situatie van de 
vegetatie in 1997 en toen was de groei van 
meidoorns, wilgen, enz. nog beperkt. Een 
geul door de Palmerswaard zou voor een 
beperking van de stuwing van een halve 
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centimeter of daaromtrent zorgdragen en 
kennelijk is dat reeds cruciaal als er 
onverhoopt 15.000 m3 water per seconde bij 
Lobith zou binnenkomen. De Neder Rijn krijgt 
er 2/9 van. Met maatregelen voor zelfs 16.000 
m3/sec. is men ook al bezig en men rept zelfs 
van 18.000 m3... Mijns inziens zwaar 
overdreven gezien het hoogst gemeten 
debiet van 12.600 m3/sec. bij Lobith in 1926 
terwijl die bij de hoge waterstand van 31 
januari 1995 minder dan 12.000 m3 bedroeg. 
Volgens mij zullen hittegolven en extreme 
neerslag zich toenemend concentreren op 
het Europese continent in landen als Tsjechië, 
Polen en Roemenië en daarbij is de Rijn niet 
betrokken. Nederland zal zich in de toekomst 
eerder druk moeten maken over stijgend 
water bij onze kusten. 
 

 
De Aalscholver: typisch beeld langs de rivier. Foto: 
Dirk Prins. 

 
A-selectieve kap?! 
Overigens treedt in veel delen van de 
Palmerswaard een sterke toename op van 
vooral wilgen (Schiet-, Kat-, Amandel-, Bos-, 
Kraak- en Grauwe wilg en hun onderlinge 
bastaarden) en Eenstijlige meidoorn. De 
aanwonenden op de steilrand klaagden 
daarom over minder uitzicht op de rivier en zij 
worden tegemoet gekomen via het kappen 
van zichtlijnen. In de praktijk zie ik nogal 
willekeurige kap en dat is niet gunstig 
gebleken voor een vogelsoort als de 
zeldzame Blauwborst en een bijzondere soort 
mos. Deze kap zal ook geen gewicht in de 
schaal leggen van ons protest tegen de 
aanleg van een geul. Wat er feitelijk 
misgegaan is in het beheer van de 
Palmerswaard is dat Het Utrechts Landschap 
(verder HUL genoemd) sinds de laatste 
ontkleiïngen, zo’n 20 jaar geleden, het 
gebied sterk heeft laten verruigen door een 
te geringe inzet van grote grazers: runderen 

en/of paarden. Er hebben wel wat koeien 
van een boer in gelopen en nu zijn er 
Galloways en Koniks maar die beperken zich 
tot kleine delen waar ze frequent vertoeven 
terwijl ze grote delen laten liggen wegens het 
compleet dichtgroeien met onder andere 
Akkerdistel, Grote brandnetel, Dauw- of 
Gewone braam, Zwarte mosterd, Reuzen-
balsemien en Late guldenroede. Deels is dit 
aarzelen met de inzet van de grazers wel 
begrijpelijk want er ontbreken voldoende 
goede hoogwatervrije (vlucht)plaatsen voor 
die dieren en hoe HUL dit nu oplost is mij nog 
niet duidelijk. 
 

 
Koniks langs de oever. Foto: Dirk Prins. 

 
Nieuwe voorschriften 
Tussen rivieroever en zomerdijk ontstaat nu 
echter een nieuwe situatie door nieuwe 
voorschriften van RWS langs de grote rivieren. 
Na de uitvoering van het Deltaplan met zijn 
dijkverhogingen en –verzwaringen kwam er 
‘Ruimte voor de rivier’ met onder andere 
extra ontkleiïngen, aanleg van strangen, het 
doorlatend maken van dwarse veer- en 
spoorwegdammen. Als derde fase is er nu 
’Stroomlijn’. Dit betekent dat de vegetatie 
niet te veel remmend mag zijn op de afvoer 
van hoogwater met name in het zomerbed 
dus buiten de zomerkade. Dit betekent dat 
de beheerder daar eenmaal per jaar of per 2 
jaar moet maaien en houtopslag moet 
verwijderen. RWS is zelf verantwoordelijk voor 
het beheer van de kribben waar wordt 
gemillimeterd (eind september 2010). Toen ik 
dat voor de eerste keer (2008) midden in de 
zomer zag gebeuren was ik boos dat al die 
flora zo maar ‘weggehaald’ werd. Daarop 
werd ik door RWS in Wageningen op kantoor 
uitgenodigd voor een gesprek. Ik kreeg een 
uitvoerige uitleg over het veiligheidsbeleid 
van RWS hoewel ik nog steeds enkele 
bezwaren overeind hield. Maar intussen zie ik 
er ook een ecologisch nut van in namelijk dat 
maaien de ruigtevorming en bosvorming 
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verhindert c.q. vermindert. Eigenlijk zou HUL 
ook de zomerdijk van de Palmerswaard (en 
de Blauwe Kamer) bij het maaien moeten 
meenemen want juist op die plek kun je de 
meer bijzondere stroomdalflora verwachten 
terwijl die nu door verruiging nog steeds 
weinig bijzonders vertoont. 
 
Inventarisatie in 2010 
Dit jaar had de KNNV afd. Wageningen de 
Palmerswaard op het programma staan voor 
een uitgebreide inventarisatie van de flora en 
fauna. Ik deed daar als kernlid van de 
Plantenwerkgroep aan mee en heb in totaal 
zo’n 310 soorten genoteerd waarvan de 
meest bijzondere planten voornamelijk langs 
de randen groeien dus langs de rivier en de 
steilrand aan de noordzijde. Dat is gezien de 
verruiging van grote delen niet verwonderlijk 
maar wel jammer want bij onze eerdere 
inventarisaties (1998/99) vonden we ook 
bijzondere soorten in de meer centrale delen. 
In de kleiputten groeit voornamelijk massaal 
Smalle waterpest en dat is niet bijzonder 
maar deze houdt wel het water helder waar 
de amfibieën en vissen van profiteren. 
Gelukkig waren we al klaar met de 
inventarisatie toen er pas (tenminste door 
RWS) gemaaid werd maar het was wel even 

schrikken toen ik recentelijk zag hoe een op 
een eerder tijdstip enorm kleurig arsenaal aan 
soorten als Koninginnekruid, Late gulden-
roede, Grote engelwortel, Wilde bertram, 
Kruisdistel, Hertsmunt, Smalle aster, enz. enz. 
maar vooral ook de Rode lijstsoorten Rode 
ogentroost en Rivierkruiskruid in hun herfst-
stadium verwijderd zijn. Maar deze komen 
vast weer terug nu er gewacht is tot ze zaad 
hadden gevormd en er zijn ook veel vaste 
plantensoorten bij. Het wachten is nu op 
enige herinrichting van het gebied waarna 
HUL hopelijk de ruigte- en bosvorming wat 
beter in de hand weet te houden door een 
betere begrazing en hier en daar maaien. 
HUL maait nu al elk jaar ook het vlakke 
(oost)deel waaronder zich het (‘beruchte’) 
oude giftige slibdepot bevindt want 
bosvorming is hier niet gewenst. Het weer 
uitgraven van een dichtgegroeide oude 
kwelstrang en enkele andere sloten en plasjes 
plus het afvlakken van enkele kleiputoevers 
zou in elk geval ook zeer nuttig zijn en 
misschien de terugkeer van de Kam-
salamander kunnen betekenen. 
 
Dirk Prins 
 

 

NIEUWE PENNINGMEESTER WMR 
 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. 
Na zo’n 4 jaar de penningen van de WMR te 
hebben beheerd geef ik het stokje over aan 
Alie de Boer-Waanders. Zij heeft in het 
verleden ook al het penningmeesterschap 
ingevuld dus dat zit wel goed. 
 
In 2007 viel de bestuursfunctie van 
penningmeester open omdat de toenmalige 
penningmeester – Alie – uit Rhenen verhuisde 
en daardoor minder tijd en betrokkenheid 
kon geven aan het werk van de WMR. 
Aangezien ik in het verleden voor diverse 
verenigingen al eens penningmeester was 
geweest gaf ik mij op als opvolger. Na het 
informeren van de nodige instanties en een 
paar overdrachtsessies ging ik aan de slag. 
 
Als echte penningmeester lette ik op de 
centen dus toen de Postbank haar tarieven 
aanpaste heb ik ook de administratie en het 
innen van de donaties aangepast. Dit om 
maar te voorkomen dat ‘veel’ donatiegeld in 
nevenactiviteiten zou gaan zitten en niet in 
de hoofdtaak: de natuur en het milieu. 
Overigens zal dit mogelijk weer veranderen 

omdat de opzet van de tarieven (weer) gaat 
veranderen. 
Een ander punt dat ik geïntroduceerd heb is 
het jaarlijks controleren van de kas door een 
kascommissie. Op die manier wordt het werk 
van de penningmeester door een onaf-
hankelijk persoon gecontroleerd. Gesjoemel 
met donatiegeld is zo dus niet mogelijk ☺☺. 
 

 
Alie de Boer-Waanders 

 
Eind 2009 heb ik de beslissing genomen om te 
stoppen met het werk voor de WMR. Daarbij 
heb ik de WMR tijd gegeven om voor 
opvolging te zorgen maar eind 2010 stop ik er 
definitief mee. 
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De redenen dat ik stop met het werk voor 
WMR zijn divers. Zo kost het tijd. Tijd die ik 
graag aan andere zaken zou willen 
besteden. Daarnaast kent ook vrijwilligerswerk 
verplichtingen (zeker in een bestuursfunctie). 
Naast de ‘normale’ verplichtingen in het 
dagelijkse leven wil ik weer even ‘vrij’ zijn. Een 
derde reden is dat ik in de WMR niet heb 
gevonden wat ik zocht. Ik wilde ‘iets met mijn 
handen doen’, fysiek in de natuur bezig zijn. 
De WMR doet dat soms maar is vooral toch 
een organisatie die zich via reactie op 
plannen, het schrijven van plannen, het 
praten over plannen e.d. inzet voor natuur en 
milieu. Begrijp me niet verkeerd: dit is heel 
belangrijk! Echter, mijn betaalde baan 
bestaat ook al uit lezen, schrijven, praten, 
overleggen etc. etc. In de vrije tijd wil ik dan 
wat anders doen: iets waarbij ik het hoofd 
leeg kan maken. 
 
Na de WMR wil ik mij meer gaan toeleggen 
op tuinieren en moestuinieren. Daarnaast wil 
ik (veel) meer gaan wandelen in binnen- en 

buitenland. Iets anders wat ik heel erg leuk 
vind is van ‘oud’ hout iets nieuws maken. Ik 
heb al eens diverse vogelvoederhuisjes 
gemaakt van hout van een oude schutting. 
Ook het repareren van spullen vind ik leuk. Zo 
staat in de garage al een ‘project’ te 
wachten: het vernieuwen en repareren van 
een bistro-setje. 
 
Na lezing van bovenstaande kunt u wellicht 
gaan denken: “Waarom heeft ze zich destijds 
dan opgegeven als penningmeester?” Zoals 
eerder geschreven heb ik deze functie al 
eerder vervult en dat vond ik leuk werk. Bij het 
penningmeesterschap van de WMR hoort 
overigens ook de (donateurs)administratie. 
Ook dit heb ik in het verleden al eens gedaan 
en ook dat vond ik leuk. Echter, nu wil ik me 
weer op iets anders richten. 
 
Ik wens Alie veel succes met het penning-
meesterschap. 
 
Anita Berends 

 

OUD GELEERD IS JONG ONTBEERD 
 

Vroeger was iedereen milieubewust, simpel-
weg omdat er weinig te besteden was. 
Ongeveer vanaf de jaren ‘60 veranderde 
dat. Er kwam algehele welvaart en we 
kwamen in de wegwerpmaatschappij 
terecht. De bomen groeiden tot in de hemel, 
en spaarzaamheid was ouderwets. Alles kon 
je kopen, en wat we niet meer gebruikten 
kon naar de vuilnisbelt. Geld zat, spullen zat! 
Fijn! De armoede was voorbij. En de vuilnisbelt 
groeide dan ook als kool. 
 
Maar de wal keert het schip. De rotzooi die 
dat gaf, levert ons nu de nodige kopzorgen, 
en we weten allemaal dat het anders moet. 
De berichten over het stijgen van de 
temperatuur, het afnemen van de bio-
diversiteit, en calamiteiten zoals nu de 
gifmodderstroom in Hongarije, zijn aan de 
orde van de dag. Maar leveren die berichten 
ook de gewenste gedragsverandering? 
Gaan we nu weer minder kopen en minder 
weggooien, zoals vroeger? Eten we echt 
minder vlees? 
Terug wil eigenlijk niemand. We waren immers 
zo blij dat de armoede voorbij was? Hoe 

vinden we het evenwicht weer? En hoe gaan 
we het voor elkaar krijgen dat we 
spaarzaamheid prettig en normaal vinden, in 
plaats van irritant maar noodzakelijk? 
Jong geleerd is oud gedaan. De WMR doet 
veel om de mensen milieubewust te laten zijn, 
maar was tot nu toe relatief weinig actief 
voor de jeugd. Dat betekent overigens niet 
dat er voor de jeugd niets gedaan wordt. 
Natuureducatie wordt momenteel heel goed 
opgepakt door het IVN, en daar zijn we erg 
blij mee. 
Maar wat betreft onderwerpen rondom 
milieu en duurzaamheid kunnen we wel wat 
actiever worden naar de jeugd toe en dat 
zijn we ook van plan. We zijn ons aan het 
oriënteren hoe we dat het beste kunnen 
doen. 
We hebben al een paar heel goede 
voorbeelden gevonden hoe het zou kunnen. 
Een ervan is het MOS (Milieuzorg Op School). 
Een ander programma is de brochure ‘20 tips 
voor een energievriendelijke school’. We 
werken aan een plan van aanpak, en we 
hopen dat we hiermee op de goede weg 
zijn. 
 
Ineke Kroes 
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SLIBSTORT INGENSCHE WAARDEN 

 
Op 20 juli 2010 maakte het College van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland de 
ontwerpbeschikkingen voor de vergunningen 
in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) 
en de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren (Wvo) bekend. De nieuwe 
beschikkingen komen in de plaats van de 
definitieve beschikkingen van 12 september 
2006 die door de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State werden 
vernietigd bij uitspraak op 5 december 2007. 
De nieuwe Wm ontwerpbeschikking ziet er 
goed uit en vergelijkt in positieve zin met de 
beschikking van september 2006 die toen 
geen aanleiding gaf aan de WMR om een 
beroep in te stellen. Daarom heeft de WMR 
besloten geen zienswijze over de ontwerp-
beschikkingen in te dienen. 
 
De belangrijkste punten van de nieuwe Wm 
ontwerpbeschikking zijn hieronder samen-
gevat. 
De voormalige zandwinplas in de uiterwaard 
op de zuidoever van de Neder Rijn tegenover 
Elst zal worden gebruikt voor de berging van 
verontreinigde onderhoudsbaggerspecie en 
ook voor verontreinigde uiterwaardgrond die 
vrijkomt bij de herinrichting van uiterwaarden. 
Het volume van de zandwinput is 5,4 miljoen 
m3 maar uiteindelijk kan in de plas ongeveer 
11 miljoen m3 worden gestort vanwege 
versnelde drainage en consolidatie van de 
gestorte specie en grond. 
De oude klasse indeling voor baggerspecie in 
4 klassen is verlaten. In plaats daarvan moet 
voor iedere aangeboden partij specie en 
grond bepaald worden of die geaccepteerd 
kan worden. Dit gebeurt op basis van 
bemonstering en analyse van de veront-
reinigingen. Voor alle verontreinigende 
anorganische en organische stoffen zijn 
grenswaarden vastgesteld. Die zijn opgeno-
men in de voorschriften voor de vergunning. 
Er moet een isolerende laag van tenminste 
één meter dikte, bestaande uit schone 
baggerspecie, op de bodem van het depot 
worden aangebracht. In het midden-
gedeelte van het depot moet de sterkst 
verontreinigde specie en grond worden 
gestort en omringd door minder ver-
ontreinigde specie en grond. In feite is dit het 
‘meest milieuvriendelijke alternatief’ van het 
milieueffectrapport dat in 2004 was 
opgesteld. 
Tijdens de stort worden maximaal 28 
scheepvaartbewegingen per dag toe-
gestaan in de zomerperiode (van april tot en 

met augustus) en maximaal 4 bewegingen 
per dag in de winterperiode (september tot 
maart). Er zal geen aanvoer van specie en 
grond over de weg plaatsvinden. 
Na beëindiging van de stortactiviteit moet 
een isolerende afdeklaag van schone specie 
worden aangebracht van tenminste één 
meter dik. Dan zal de waterkolom boven de 
gestorte specie en afdeklaag tenminste 5 
meter moeten bedragen. 
 

 
     Uitzicht op bergingslocatie (foto Jules Scholten) 

 
Voor de afwerking en eindinrichting van het 
depot moet een plan worden opgesteld. 
RWS zal het bevoegd gezag zijn bij de 
beoordeling van dat plan. 
De verspreiding van verontreinigingen via het 
grondwater zal gering zijn vanwege: 
� binding van de verontreinigingen aan de 

kleifractie in de specie en grond; 
� de aanwezigheid van de isolerende laag 

op de bodem en het talud van het 
depot; 

� de aanleg van een infiltratiesloot rondom 
het depot waardoor de grondwater-
stroming onder het depot wordt terug-
gedrongen; 

� de compartimentering binnen het depot 
waarbij de sterkst verontreinigde specie in 
het middengedeelte wordt gestort. 

Berekeningen tonen aan dat de grondwater-
verontreiniging uit het geïsoleerde depot na 
10.000 jaar ongeveer 1% van het totale 
depotvolume kan bereiken. Dat valt ruim 
binnen de norm van het maximaal 
toelaatbaar beïnvloed gebied. 
De vergunning zal worden afgegeven voor 
een periode van 20 jaar. De stortactiviteit zal 
ongeveer 15 jaar in beslag nemen en de 
afwerking en eindinrichting van het depot ca. 
5 jaar. De vastlegging van de 20 jaar periode 
is een verbetering ten opzichte van de 
definitieve beschikking van 2006 die aangaf 
dat de vergunning voor onbepaalde tijd zou 
zijn. 
 
Jules Scholten 
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BEHEERPLAN KWINTELOOYEN 
 
Vorig jaar december kreeg de KNNV 
Vereniging voor Veldbiologie afdeling 
Wageningen e.o. een bericht van het 
adviesbureau 'Buiten Advies' dat een 
concept was gemaakt voor een nieuw 
beheerplan voor Kwintelooijen, de zand-
groeve tussen Rhenen en Veenendaal die als 
dagrecreatieterrein beheerd wordt door het 
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- 
en Kromme Rijngebied. In 2006 heeft een 
brede flora en fauna inventarisatie 
plaatsgevonden in het gebied waarbij ook 
een aantal leden van de WMR betrokken 
waren. Deze leden kregen van het 
adviesbureau de mogelijkheid te reageren 
op het plan. De reacties zullen, na 
goedkeuring door het recreatieschap, 
worden verwerkt in het definitieve plan. 
 

 
Waterpartij in Kwintelooijen. Foto: Dirk Prins. 

 
Toen ik het concept beheerplan doornam 
herkende ik veel details uit ons inventarisatie-
rapport. Vooral wat betreft de variatie aan 
soorten flora en fauna, de interpretaties en 
allerlei aanbevelingen. Het adviesbureau had 
echter ook zelf het terrein (5 x) bezocht en 
vegetatieopnamen gemaakt. Een betaald 
advies van beroepshalve, gespecialiseerde 
deskundigen is toch iets anders dan een 
inventarisatierapport door 'hobbyisten'. 
Echter, door ons grote aantal inventa-
riseerders (32 KNNV-ers!) met hun vele 
specialismen konden we een veel breder en 
soortenrijker flora- en fauna-overzicht samen-
stellen en hebben we er ook veel meer uren 
in gestopt, zowel in het veld als achter de pc. 
 
Beheermaatregelen per deelbiotoop 
Het plan bevat onder andere een 'Analyse 
huidige situatie' waarin 9 deelbiotopen 
worden onderscheiden: 
1. picknick- en parkeerplaatsen 
2. crossbaan en paden 
3. bossen 
4. heide 

5. halfnatuurlijk grasland 
6. ruigtes 
7. erosiegeulen 
8. geologisch monument 
9. waterpartijen met oevers. 
Verder bevat het plan enkele bladzijden met 
de 'Randvoorwaarden beheer' opgesplitst in 
'Recreatiedoelstellingen' en 'Pakketten PSN'. 
Dat laatste slaat op de rijkssubsidies die 
verleend worden als voldaan wordt aan 
bepaalde vrij gedetailleerde terrein- en 
soorteisen per beheerseenheid. 
In het onderdeel 'Aanbevolen beheer' wordt 
voor elk van de eerder genoemde 
deelbiotopen beheermaatregelen genoemd. 
Enkele interessante en/of opvallende punten 
daaruit zijn mijns inziens: 
� aandacht voor vooral de processen in 

het natuurgedeelte en de patronen in de 
recreatiedelen; 

� bossen: vrijstellen van markante of 
ecologisch waardevolle bomen, toe-
komstbomendunning, bosrandenbeheer 
met oog op vlinders, dood hout creëren 
en laten liggen, zichtassen creëren; 

� heide (zuidwesthelling): kleinschalig 
mozaïekbeheer door handmatig plaggen 
en handmatig maaien en uitslepen, 
verbossing voorkomen maar lokaal 
handhaven van wat bramen en struiken; 

� halfnatuurlijke graslanden: 1 x per jaar 
maaien en afvoeren indien nodig, 
houtopslag handmatig trekken of zagen 
en uitslepen, solitaire struiken behouden, 
runderbegrazing naar aanbeveling 
aanvullen met drukbegrazing door 
landgeiten; 

� erosiegeulen: houtopslag handmatig 
verwijderen, bij afvlakking of dichtgroeien 
gefaseerd open graven, herstel van de 
natuurlijke afwatering in aangrenzend 
bosgebied (terreinoverschrijdend); 

 

 
Erosiegeulen groeien dicht. Foto: Dirk Prins. 
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� waterpartijen: gefaseerd opschonen en 
wegvangen van vissen (beide 1 x per 3 
jaar in september), oevers deels kaal 
houden. 

 
Aanvullingen vanuit WMR 
Han Runhaar was de eerste die reageerde 
met een aantal aanvullende suggesties die 
deels zijn overgenomen: 
� water: heel goed dat er gescheiden 

plassen zijn gemaakt waardoor er in de 
noordelijke plas nu helder water is met 
waterplanten maar als daar weer karpers 
en brasems in zouden komen moeten 
deze verwijderd worden, en wilgen en 
planten in de oeverzone niet te veel 
weghalen met het oog op de 
houtpantserjuffer want de Schotse 
hooglanders zorgen vooral hier ook al 
voor extra begrazing; 

� recreatiedoelstellingen: het creëren van 
zichtassen zou extra boskap betekenen 
plus het mogelijk zichtbaar worden van 
een parkeerterrein met auto's, dus liever 
niet; 

� beheer crossbaan: Grondster zien we 
steeds minder door intensiever gebruik 
van het circuit en vaker egaliseren zodat 
voor het behoud van deze bijzondere 
soort delen van de baan moeten worden 
ontzien; 

� beheer bossen: de Boswilg niet te 
rigoureus wegkappen wegens zijn 
belangrijke functie als nectarbron in 
voorjaar en de aanwezigheid van veel 
paddenstoelen, voorts speciale aan-
dacht voor behoud van het zeer 
zeldzame Rondbladig wintergroen onder 
wilgen nabij het geologisch monument. 
Het monument zelf moet niet te kaal 
gekapt worden omdat vele betreding 
dan kan leiden tot te veel erosie; 

� beheer erosiegeulen: de erosie is te 
gering geworden mede door de vele 
opslag zodat de geulen dreigen dicht te 
groeien, dus misschien is het gunstig de 
recreanten hier in de bovenste delen 
weer in een gereguleerd (tijdelijk) en 
cyclisch beheer toe te laten zodat 
machinaal afgraven niet nodig is. 

 
Zelf heb ik ook enig commentaar geleverd en 
enkele suggesties gedaan: 
� Het is goed dat in het natuurgebied de 

nadruk wordt gelegd op de processen en 
minder op de patronen zoals in het 
recreatiegedeelte maar daarbij mogen 
enkele zeldzame plantensoorten beslist 
niet verloren gaan zoals het al eerder 
genoemde Rond wintergroen en 

Grondster. Ik voeg daar graag de zeer 
zeldzame Kleine tijm aan toe die enkele 
tapijtachtige groeiplekken heeft op de 
erosiekammen maar daar nu bedreigd 
wordt door verruiging en dichtgroeien 
met opslag van struiken en bomen. Voorts 
noem ik het Vijfdelig kaasjeskruid nabij de 
parkeerplaats en de Grote keverorchis in 
een wilgenbosje in het grasland. Het 
adviesbureau zelf noemde al Fraai en 
Echt duizendguldenkruid en Kruipbrem en 
Stekelbrem om enig beheer op af te 
stemmen. 

� Voor de begrazing van het natuur-
gedeelte lijkt me een aantal van circa 10 
Schotse hooglanders genoeg maar de 
inzet van landgeiten is minder verstandig 
want die eten alles zodat de Rietorchis 
gevaar kan lopen. Eventueel tijdelijk 
schapen inzetten is mogelijk minder 
rigoureus. 

� Speciale aandacht voor de bestrijding 
van Duinriet en Japanse duizendknoop! 

� In het crossbaangedeelte is een klein 
vennetje dat snel dichtgroeit en mogelijk 
in het droge jaar 2009 is verdroogd en dus 
niet is opgemerkt maar wel van belang is 
voor amfibieën en waterplanten. 

 

Schotse Hooglander voor begrazing. Foto: Dirk 
Prins. 

 
Ook Paula Goudzwaard heeft opmerkingen 
gemaakt. Zij wees nog eens nadrukkelijk op 
de aanwezigheid van de Kleine water-
salamander, Rugstreeppad, Zandhagedis en 
de invloeden van met name de motorcross 
rond Hemelvaartsdag op deze kwetsbare en 
zwaar beschermde soorten. Bedreigingen 
betreffen bijvoorbeeld de afvoer van vervuild 
water in de afwateringsgreppels naar de 
plassen en de massale betreding. Ook wees 
ze op de sterfte van oude hei in 2009 door de 
massale vraat van het Heidehaantje. Echter, 
dit is waarschijnlijk gekomen door enkele 
droge voorjaren op vooral de eenzijdig 
zandige delen. 
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Vervolg 
Het adviesbureau heeft de mensen voor de 
extra inbreng bedankt. Verder deelde men 
mee dat de aanbevolen maatregelen alleen 
voor en na het broedseizoen zullen worden 
uitgevoerd. Bovendien geeft men aan: “Het 
zou erg mooi zijn dat ook vrijwilligersuren 
ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld bij het 
kleinschalig plag- of maaibeheer, handmatig 
uittrekken, uitslepen, enzovoort.” 
 
Intussen is het beheerplan door 2 ont-
wikkelingen enigszins in een nieuw daglicht 
komen te staan. Ten eerste nemen de 
plannen met betrekking tot de recreatie een 
steeds concretere vorm aan met bovendien 
een mogelijke toename van de impact. Ten 
tweede treedt door de instelling van een 
tijdelijke projectgroep onder de naam ‘Heel 
de heuvelrug’ een stroom-versnelling op. 
Op 10 juni was er een bijeenkomst over de 
toekomst van Kwintelooijen waarbij alle 
mogelijke betrokkenen waren uitgenodigd 
zoals provincie, recreatieschap, omliggende 
gemeenten, Het Utrechts Landschap, IVN, de 
WMR, klimbos-, ruiter-, motorcross-, wandel- 
en mountainbike organisaties, enz. In 
groepen werd, na een korte inleiding, 
gebrainstormd over nieuwe suggesties mede 
naar aanleiding van een wandeling. Zelf heb 
ik enkele natuurbelangen ingebracht, maar 
als alles zou gebeuren wat men naar voren 
bracht dan zouden deze wel eens in het 
gedrang kunnen komen. 
 

 
Toename recreatie een dreiging? Foto: Dirk Prins 

 
Er is echter ook nog een andere bedreiging. 
Han Runhaar en ik hebben namelijk op 25 juni 
met Henk Boonstra, de nieuwe persoon die 
nu verantwoordelijk is voor het beheer en 
toezicht van het gebied, een rondgang door 
het gebied gemaakt waarbij bleek dat de 
zandgroeve op veel plaatsen dreigt dicht te 
groeien. Boonstra zei dat er mogelijk geen 
extra geld komt voor het noodzakelijke 
verwijderen van deze opslag. De suggestie 
dat vrijwilligers misschien ingeschakeld 
kunnen worden wordt minder serieus 
genomen mede gezien de omvang en de 
aard van dit werk. Van onze kant blijft Han dit 
aanbod nog wel doen. 
 
Al met al ben ik bij dit dreigend dichtgroeien 
van de vegetatie en een mogelijk sterke 
toename van de recreatiedruk toch een 
beetje bang dat de natuurwaarden van 
Kwintelooijen achteruit zullen gaan. 
 
Dirk Prins 

 

 

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 milieuvergunning en be-
stemmingsplan). Voor het derde bedrijf is de 
besluitvorming over de aanleg vergevorderd. 
 
Rijnvallei Diervoeder fabriek Lienden 
Sinds 1 juni 2009 is het voormalige bedrijf Van 
Cooten Diervoeders B.V. in handen van Land- 
en tuinbouwcoöperatie Rijnvallei U.A. De 
fabriek produceert voeder voor rundvee, 
geiten en paarden. 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 een nieuwe aanvraag 

worden opgesteld met daarin ook nieuwe 
voornemens van Rijnvallei voor deze fabriek. 
Zo is er het plan om een nieuwe grote 
opslagloods te bouwen die het mogelijk 
maakt om het merendeel van de aanvoer 
van bulk grondstoffen over het water uit te 
voeren in plaats van over de weg, zoals het 
nu gebeurt. 
Op 12 juni hield de fabriek een open dag en 
bij die gelegenheid nodigde de directie ons 
uit voor een bezoek van kerngroepleden en 
gesprek over de milieuaspecten die van 
invloed zijn op Rhenen. Dat gebeurde op 30 
september. Directeur Getkate en facilitair 
manager Van de Vendel onderstreepten het 
belang dat Rijnvallei hecht aan een goede 
communicatie met omwonenden en een 
belangenorganisatie als de onze. 
Er zijn 2 milieuaspecten die vooral van invloed 
zijn op Rhenen: het zicht vanuit Rhenen op 
het gehele fabriekscomplex en geurhinder. 
De voorgenomen bouw van een grote 
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opslagloods zal van invloed zijn op de 
beeldkwaliteit van de zuidoever van de Rijn 
tegenover Rhenen. Daarentegen zal de 
aanvoer van bulk grondstoffen over het 
water, die een nieuwe opslagloods mogelijk 
zal maken, positief zijn voor de vermindering 
van transporten over de weg en met name 
over de Rijnbrug en N233. 
 

 
Hoge opslagsilo’s. Foto: Website Rijnvallei. 

 
Tijdens de bezichtiging van de fabriek werd 
ons duidelijk waar en hoe in het pro-
ductieproces de geurhinder ontstaat die bij 
vlagen zo hinderlijk is voor Rhenen, vooral 
wanneer de wind waait uit richtingen tussen 
zuid en west. Ook namen we kennis van het 
plan voor de opslagloods. 
Er is afgesproken dat we weer worden 
uitgenodigd wanneer dat plan vorm zal 
hebben gekregen. Er is ons gevraagd om zo 
veel mogelijk te melden wanneer en onder 
welke weersomstandigheden geurhinder 
wordt ondervonden. De bedoeling daarvan 
is te kunnen nagaan welke factoren in het 
productieproces de geurhinder veroorzaken 
en hoe die kan worden verminderd. Klachten 
kunnen worden doorgegeven aan de heer 
Martin van de Vendel, tel. 0317-499599 of 

mgvdvendel@rijnvallei.nl. 
 
Op- en overslag van zand en grind door 
Dekker van de Kamp 
Op 28 september stelde de Raad van Buren 
het nieuwe bestemmingsplan ‘Middelwaard 
West’ en ook het bestemmingsplan 
‘gedeeltelijke herziening BL van het be-
stemmingsplan Buitengebied Lienden (1974)’ 
vast. In de beide plannen wordt de komst 
planologisch mogelijk gemaakt van de op- 
en overslag van zand en grind door Dekker 
van de Kamp op het bedrijfsterrein 
Middelwaard west tegenover Rhenen. 
Het was opmerkelijk dat de vaststelling van 
de plannen vrijwel zonder discussie 
gebeurde. De enige aanpassing van 

betekenis is dat de werkhoogte van 
transportbanden en bedrijfinstallaties wordt 
beperkt tot 14 meter in plaats van de eerder 
voorgestelde hoogte van 20 meter. Alle 
overige inhoudelijke bezwaren en opmer-
kingen die wij in onze zienswijze van 26 januari 
2010 over het ontwerpbestemmingsplan naar 
voren hadden gebracht, zijn in de ‘Nota 
Behandeling Zienswijzen’ ongegrond ver-
klaard. 
Wij zijn echter 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. Ook 
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 op één dag(!) 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; 

� 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 extra verkeersbewegingen over de al 
zwaar belaste Rijnbrug en N233 als gevolg 
van de komst van de op- en overslag. 

De volledige zienswijze is in te zien op onze 
website www.stichtingwmr.nl 
 
We moeten ons nu dus beraden of we in 
beroep zullen gaan tegen de vastgestelde 
plannen. 
 
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! Daarover is in 
de vorige Nieuwsbrief bericht. De legalisering 
betreft tenminste 2 verschillende besluiten: 
een bestemmingsplan en een milieu-
vergunning. De milieuvergunning mag niet 
worden afgegeven voordat er een geldig 
bestemmingsplan is. 
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Houtversnipperingsbedrijf Middelwaard B.V. Foto: 
Jules Scholten. 

 

De nieuwe wethouder G.J. van Ingen van de 
gemeente Buren, die onder meer ruimtelijke 
ordening en vergunning en handhaving in 
portefeuille heeft, heeft het initiatief 
genomen om alle betrokken partijen bij het 
overleg voor de legalisering te betrekken. Wij 
zijn daarvoor ook uitgenodigd. Daarbij zullen 
we duidelijk maken dat wat ons betreft, er 3 
vormen van hinder zijn die van belang zijn 
voor Rhenen: de beeldkwaliteit gezien vanuit 
Rhenen, de verkeersbewegingen met name 
die over de Rijnbrug en N233 en de 
mogelijkheid van brandgevaar als gevolg 
van broei in de hopen houtsnippers en 
zaagsel op het terrein van het bedrijf. 
Wordt vervolgd! 
 
Jules Scholten 

 

KORTE BERICHTEN 
 
Steilrand Elst weer aangetast 

 
Aangetastte steilrand Elst. Foto: Wil Schulte. 
 
In september j.l. is er weer een deel van de 
steilrand in Elst vernietigd. Bij de nieuwbouw 
van een woning aan de oostzijde van 
Zwijsbergen, werd een diepe kelder 
uitgegraven. Dat bracht waarschijnlijk veel 
zand naar boven. Zijn al die kuubs in de 
steilrand gestort nadat daar vooraf 100% 
kaalslag had plaatsgevonden? Ter breedte 
van het perceel is nu aan de zuidzijde in de 
steilrand een ‘duin’ aangelegd inclusief 
speelattribuut! 
De buitendienstmedewerker handhaving van 
de gemeente is geïnformeerd en de 
gemeente stelt een onderzoek in. 
 

Vogels verjaagd bij vogelkijkmuur Elst 
Een ander opmerkelijk gegeven in de 
uiterwaard nabij de ecopassage in Elst is dat 
alle vogels werden verjaagd doordat in de 
wei op iedere 50(?) meter een stok met een 
lang rood/wit plastic lint stond. Nota bene 
gebeurde dit nabij de vogelkijkmuur van 
wilgentenen. Veel vogels zult u daar dus 
helaas niet zien! 
De kijkmuur is echter wel een solide en 
natuurlijk bouwwerk. 
 
Getuige deze 2 berichten uit Elst blijft 
voorlichting aan aanwonenden en aan Het 
Utrechts Landschap noodzakelijk. 
 
Gemeentelijke melddesk 
Tijdens de Cuneradag bleek dat velen de 
weg niet weten voor een klacht aan de 
gemeente. Om snel een melding via internet 
door te geven over zaken die om actie 
vragen van de afdeling Wijkgericht werken: 
ga naar de website van de gemeente 
Rhenen, www.rhenen.nl. Onder de kop 
‘dienstverlening’ vindt u 'Meldingen 
openbare ruimte'. Ook telefonisch een 
algemene klacht t.a.v. de openbare ruimte 
doorgeven kan: 0317-681687. Rechtstreeks 
bellen voor specifiek contact met het hoofd 
van dienst (alleen bij nood): Theo Gokke 06-
20934073. 
 

 

 
 
 
 
 



 28

 
De relatief natte zomer heeft ook z’n voordelen: prachtige 
paddestoelen, zoals deze Parasolzwam, steken dan 
hun kop op. Foto: Anita Berends. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STICHTING WERKGROEP MILIEUBEHEER RHENEN 
 

Voorzitter  Han Runhaar  De Thijmenstoren 15 3912 AR Rhenen 0317-613615   han.runhaar@hetnet.nl 

Vice-voorzitter Roel van de Weg  Cuneralaan 15  3912 AA Rhenen 0317-614880  f2hrfvandeweg801@hetnet.nl 

Secretaris  Jules Scholten  Cuneralaan 76  3911 AD Rhenen 0317-617145   jules.scholten@planet.nl 

Penningmeester Alie de Boer-Waanders Lawickse Allee 48  6707 AJ Wageningen 

Bestuurslid  Willy Hoorn-de Vries De Stichtse Rand 42 3911 JV Rhenen 0317-616369  willy.hoorn@hccnet.nl  

Redactie  Anita Berends  Prinsenweg 60  3921 DT Elst      anita.berends@online.nl 

Postadres  Stichting WMR  Postbus 67    3910 AB Rhenen 

Rekening  2911077   t.n.v.Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen 

Website  www.stichtingwmr.nl 

Copyright 2010 Stichting WMR. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, 

microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Redactie. 


