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1. Inleiding 
Dit rapport beschrijft beknopt de natuurwaarden van het Koningin Elisabeth Plantsoen 
in Rhenen. Het Koningin Elisabeth Plantsoen, of kortweg het Plantsoen, ligt in een 
halve cirkel om het Noordelijke gedeelte van de historische binnenstad, en scheidt 
daarmee de historische binnenstad van de nieuwere gedeeltes van Rhenen. 
 
In het Plantsoen zijn vele van de karakteristieken aanwezig die Rhenen en zijn 
omgeving zo bijzonder maken, zoals hoogteverschillen, beboste en open ruimtes, een 
stuk stadswal met rondeeltoren, en uitzichten op molen en Cuneratoren. Het 
Plantsoen vervult diverse funkties voor mens en natuur. Het biedt mensen een rustige 
plek om ontspannen te genieten van het buitenzijn in een mooie historische 
omgeving, en het is eigenlijk het enige groen van enige omvang binnen de bebouwde 
grenzen van de stad. Naast recreatieve en cultuurhistorische waarden zijn ook de 
ecologische waarden van het Plantsoen aanzienlijk. Diverse dieren verkiezen de 
nabijheid van cultuurlandschap, en het Plantsoen biedt hun hier onderdak en 
voedselbronnen. Vanwege de langgerektheid van het Plantsoen is het gebied ook bij 
uitstek geschikt voor dieren als verbindingszone tussen aangrenzende tuinen onderling 
en tussen natuur buiten de stad zoals de uiterwaarden en de stadsbossen. 
 
Maar het gaat niet goed met het Plantsoen. Het Plantsoen wordt met de jaren steeds 
kleiner ten behoeve van stedelijke inbouwing en de behoefte aan parkeergelegenheid, 
en ook hetgeen dat over blijft is er slecht aan toe. Het aanblik van het park en de 
toestand van de bomen is om diverse redenen uitermate treurig. 
 
Plannen rond verbetering van een landschappelijk gebied zijn doorgaans geholpen met 
informatie over de historische en huidige situatie op het gebied van de 
natuurwaarden. Het Plantsoen is echter nooit specifiek, gedetailleerd en met 
regelmaat onderzocht op. Dit rapport reikt, hoe bescheiden ook, de wel beschikbare 
informatie aan. De gebruikte bronnen zijn onder meer waarnemingen van 
aanwonenden, natuurinventarisaties van Rhenen, lucht- en panaromafoto’s uit het 
stedelijk archief en de privecollectie van de heer H.P. Deys, oude ansichtkaarten 
(eveneens met dank aan H.P. Deys), en een inspectie door bosbouwkundigen van de 
WMR en Universiteit Wageningen. 
 
Op het moment van schrijven is het plan Binnenstad Oost in uitvoering. Helaas loopt 
de reikwijdte van het plan momenteel volgens de kaartjes slechts tot het meest 
Oostelijk gelegen gedeelte van de geplande bebouwing, de Brakken; zeg maar tot de 
molen. Dit is zeer betreurenswaardig aangezien naar onze mening grote waarde voor 
Rhenen wordt bereikt door het integraal verbeteren van de gehele groencirkel 
waarvan het Plantsoen deel uitmaakt. Dit plan bevat gelukkig ook het inwinnen van 
landschappelijk advies door een gespecialiseerd bureau. Het betrokken bureau, bureau 
Copijn uit Urecht, heeft dit probleem ook gesignaleerd, en zal in hun advies mogelijk 
ook de rest van het Plantsoen betrekken. 
 
In de rest van dit document bespreken we allereerst kort de historie van het 
Plantsoen, alsmede gemeentelijk beleid. Hierna bespreken we enige flora- en 
faunagegevens, en tenslotte trekken we conclusies en doen we aanbevelingen ter 
verbetering van het Plantsoen. De bijlage A bevat een overzicht van geschikte bomen 
voor het Plantsoen, en bijlage B historische beelden van het Plantsoen in 
ansichtkaarten en foto’s.  
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2. Ontwikkeling 

2.1 Historie 
Waar het huidige K.E. Plantsoen nu is gelegen waren vroeger de zogenaamde Droge 
Doelen. Dit was een verwilderde rand die de funktie van gracht aan de hoger gelegen 
stadsmuur moest vervullen. Samen met de zuidelijk gelegen Natte Doelen vormde dit 
het schootveld. Zie de illustratie hieronder uit 1820. 
 

 
 
In de 19de eeuw zijn de stadsmuren grotendeels gesloopt. Het huidige Plantsoen is 
rond 1873 aangelegd door de beroemde landschaps- en tuinarchitect L.P. Zocher 
(1820-1915), bekend van onder meer het Vondelpark. Dit plan is helaas niet meer in 
de gemeentearchieven aanwezig. 
 
De naam van het Plantsoen is afkomstig van de Engelse koningin Elisabeth Stuart 
(1596-1662), de vrouw van Frederik V van de Palts (“De Winterkoning”) (1596-1632), 
die samen enige tijd in Rhenen in ballingschap hebben gewoond. 
 
Het Plantsoen is, zoals onderstaande foto uit 1928 laat zien, uiteindelijk de beboste 
helft geworden van de weelderige groengordel die de oude binnenstad van Rhenen 
vroeger omcirkelde, en die slechts werd onderbroken daar waar vroeger de 3 poorten 
waren. 
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2.2 Gemeentebeleid 
Het stukje muur in het plantsoen, de toren en de molen zijn beschermd als 
monument. 
 
Het bestemmingsplan [BESTEM1985] (er is wellicht ook een recentere) noemt het 
K.E. Plantsoen een doorlopende stedelijke groenzone waarbij de bomen de 
belangrijkste elementen zijn. Het bestemmingsplan geeft het plantsoen aan als 
‘”groenvoorzieningen”. Dit overigens i.t.t. het zuidelijke schootsveld dat de 
bestemming “tuin” heeft. Het bestemmingsplan beschrijft de toenmalige huidige 
situatie als volgt: “Aan de noordzijde wordt de historische binnenstad begrensd door 
het K.E. Plantsoen. De waarde van deze vrij smalle strook ligt voornamelijk in de 

begroeiing met vrij veel grote bomen. Opmerkelijk is dat er nauwelijks doorgangen 

bestaan naar de noordelijker gelegen buitenwijken; men zou kunnen zeggen dat de 
historische situatie waarin aan de noordzijde geen enkele stadspoort bestond, tot nu 

toe in grote trekken is bestendigd. Het resultaat is dat het Elisabeth Plantsoen als park 

geinsoleerd ligt en weinig bezocht wordt, ook al omdat het aangrenzende 

binnenstadsgebied nauwelijks meer een woongebied is”.  
 
Het bestemmingsplan beschrijft de toenmalige gewenste situatie als volgt: “Feitelijk is 
uit historisch oogpunt, behalve een vrij klein aantal waardevolle gebouwen, 

voornamelijk het totaalbeeld van een historische stad bestaande uit een vrij gesloten 

bebouwing, omringd door (incidentele) muurresten en een doorgaande onbebouwde 

zone, van belang. Daarbij is het beeld vanaf het zuiden zeer karakteristiek en 

waardevol. Aan de noordzijde markeert het K.E. Plantsoen wel de grenzen van de 

vroegere binnenstad, maar het beeld is weinig markant, zowel omdat de open zone 

smal is (en visueel nog smaller werkt door de vrij grote hoogteverschillen) als ook 
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omdat de bebouwing langs de rand van de binnenstad brokkelig en weinig 

karakteristiek is en gedeeltelijk zelfs ontbreekt”. 
 
Het advies was met name een duidelijker begrenzing van de oude binnenstad door de 
bebouwing langs het park onderling beter te laten sluiten. Dit heeft onder meer geleid 
tot het woongebouw met op de begane grond de AH supermarkt. Ook zijn er enige 
parkeerplaatsen aangelegd langs en binnen de oppervlakte van het park.  
 
Voor 1985 is er al een stukje van het park afgehaald voor het voormalige 
gemeentekantoor achter het voormalige gemeentehuis aan de Herenstraat. Zoals het 
zich er naar laat uitzien komt er na het afbreken van het gemeentekantoor op dit 
stukje ex-plantsoen via plan Binnenstad Oost opnieuw bebouwing. 
 
Het groenbeleid is vormgegeven in het Groenstructuurplan [GROENPL1994], met de 
bijbehorende kaarten [GROENKA1994], en het Groenbeheerplan [GROENBE1994]. (Er 
zou nog een deelbeheerplan K.E. Plantsoen moeten zijn volgens deze bronnen, maar 
deze heeft de schrijver (nog) niet achterhaald.) Het groenstructuurplan spreekt de 
wens uit te komen tot een natuurlijker, ecologischer groenbeheer.  
 
In het groenstructuurplan wordt in paragraaf “B.4 Knelpunten” aangegeven dat de 
kwaliteit van het bomenbestand in het K.E. Plantsoen hard achteruit gaat. 
 
In “C.6 Visie” staat dat de verschillen tussen de zand en kleigrond in de gemeente 
achteruitgaat door verrijking van de zandgrond met hondepoep. Dit zou moeten 
worden opgelost door b.v. een raapplicht en door het aanwijzen van velden als uitlaat 
voorziening. 
 
Het groenstructuurplan beschrijft het belang van ecologische verbindingszones in 
“6.2.4 Ecologische struktuur”. In sectie Woon-werkgebieden staat: “Door de specifieke 
omstandigheden leven er soms plante- en diersoorten die buiten de stad nauwelijks 
aangetroffen worden (zoals muurplanten en vleermuizen). Daarbij komt dat de 

bewoners met de natuur in de stad dagelijks kennis kunnen maken. In de woon-

werkgebieden zal gestreefd moeten worden naar een netwerk van groene aders 

tussen de bebouwing die in verbinding staan met de groengebieden. Bij de aanleg en 

onderhoud van gebouwen en wijken zullen de ecologische potenties beter benut 

worden (besdragende struiken, nestgelegenheid voor vogels, aansluiting op grotere 

groengebieden enz.).”. In sectie Centrumgebieden staat: “Ook in het centrumgebied 
kunnen bijzondere planten en dieren voorkomen. Vooral oude muren zijn bijzonder 

van belang voor muurplanten. Ook hier zullen bij de aanleg en onderhoud van 

gebouwen de ecologische potenties beter benut worden (scheppen van 

nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen, mogelijkheden voor mosbegroeiingen op 

muren, aanbrengen van goede verbindingen met groengebieden enz.).” 
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3. Flora en faunagegevens 

3.1 Vogels 
Gegevens zijn afkomstig van: 

• Broedvogelonderzoek in de binnenstad en de gemeente Rhenen, 
[BROED1987], [BROED1990] en [BROED1998]. 

• Waarnemingen van aanwonenden. 
 
Het K.E.plantsoen is niet apart opgenomen in de vogelinventarisaties van Steenman 
en Prins, hoewel veel vogelterritoria er wel op slaan. De situatie is sindsdien nog al 
(opnieuw) verslechterd dus kan hij nauwelijks of niet tellen voor nu.  
 
Hieronder een indicatie voor Plantsoen en aanliggende tuinen. Hierin zijn alleen vogels 
meegerekend die gebruik maken van het park, dus slapen, broeden, wassen, eten, 
drinken, verzamelen, etc. Overvliegende vogels zijn niet meegerekend. 
 
Vogel Broedvogel? Waargenomen als passant? 

Bonte vliegenvanger voor het laatst in 1996  
Boomklever ja  
Boomkruiper ? ja 
Bosuil nee ja, elk jaar enige exemplaren 
Ekster ja  
Fitis nee, 1987 verdwenen ja 
Gaai ja, succes in 2000. In 2001 

jongen door Zwarte kraaien 
gedood 

 

Gekraagde roodstaart nee 1987 verdwenen 
Gierzwaluw nee ja 
Glanskop nee ja 
Groene specht (*) nee ja, 2003 
Groenling ? ja 
Grote bonte specht nee ja, regelmatig 
Grote lijster 1969 ja 
Halsbandparkiet nee Groep van zo’n 20 vogels afkomstig 

uit dierentuin komt regelmatig 
langs 

Heggemus ja  
Houtduif ja  
Huismus ja, niet in het park zelf maar 

in bebouwing rondom 
 

Kauw ? ja, verzamel- en slaapbomen 
Kneu nee ja 
Koolmees ja  
Merel ja  
Nachtegaal nee In 1969 nog 2 in Rhenen, daarna 

niet meer 
Ooievaar (*) nee Recent op de wieken van de molen 
Pimpelmees ja  
Putter nee ja 
Ransuil nee 1996 
Sperwer nee ja, enkele malen 
Spotvogel nee 1969 
Spreeuw ? ja 
Staartmees nee ja 
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Steenuil (*) nee Afgelopen jaren afwezig, maar in 
2003 weer in het Plantsoen gehoord 

Tjif tjaf ? ja 
Turkse tortel ja  
Vink ? ja 
Wielewaal nee ja, eenmaal rond 1999 
Winterkoning ja  
Zanglijster ja, elk jaar vanaf ongeveer 

2000 
 

Zwarte kraai nee ja 
Zwartkop ? ja 
(*) Rode lijstsoort. 
 
Een nieuwe inventarisatie zou van maart tot en met mei moeten gebeuren, maar zal 
waarschijnlijk niet zo veel opzienbarends opleveren. 

3.2 Zoogdieren en amfibieën 
Gegevens zijn afkomstig van: 

• Waarneming door aanwonenden. 
 
De Rode eekhoorn was zo nu en dan aanwezig, maar is na de grote snoeibeurt van 
rond 1998 en het wegvallen van 2 grote Witte paardekastanjes verdwenen. Door het 
verdwijnen van de paardekastanjes is een groot gat geslagen in de beboste 
lengterichting van het park, en het is goed voor te stellen dat dit een barrierre vormt 
voor de eekhoorn. 
 
De Egel is aanwezig in het Plantsoen en de tuinen. 
 
Verder diverse soorten muizen, een of meer vleermuissoorten, en zo nu en dan Bruine 
rat. Een groep vleermuizen zouden volgens informatie van de gemeente huizen in een 
spleet in een Hollandse linde; zij verblijven ook in muren en spleten van de gebouwen 
rond het Plantsoen. 
 
Voor wat betreft amfibieën zijn er in ieder geval de Gewone pad en Kleine groene 
kikker. 

3.3 Flora 
Gegevens: 

• Plantengegevens zijn beschikbaar van hr. D. Prins tussen 1979 en 1990, maar 
die slaan vooral op de zuidkant van Rhenen en nergens op het K.E. Plantsoen. 

• Inspectie door Bosbouwkundigen van Wageningen Universiteit en de WMR, 
respectievelijk de hr. L. Goudzwaard en mevr. P. Goudzwaard. 

 
De oudste bomen in het Plantsoen stammen waarschijnlijk uit de periode rond 1873  
toen het Plantsoen werd aangelegd. Later zijn bomen vervangen en aangevuld. Enkele 
genoteerde bomen na rondwandeling met bosbouwkundigen van de WMR: 
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Boom Opmerking 
Gewone beuk – Fagus 
sylvatica 

De beuk is niet heel makkelijk op deze grond. Hij 
heeft veel bemesting in het begin nodig, en is 
gevoelig voor verdroging. De kroon van een beuk 
kan breed uitgroeien, drukt daardoor andere bomen 
in de nabijheid weg, en het is daarom van belang 
dat de beuk met beleid op een plek bij andere 
bomen wordt ingepast 

Gewone esdoorn – Acer 
pseudoplatanus 

 

Hollandse linde – Tilia x 
vulgaris 

De grote Hollandse linde in de buurt van de molen 
huisvest waarschijnlijk een grote kolonie 
vleermuizen 

Iep (of Olm)- Ulmus Lobel Afkomstig uit resistentieprogramma van Alterra. 
Heeft hoge iepeziekte-tolerantie. 

Kerspruim – Prunus 
cerasifera 

Bloeit al begin maart. 

Noorse esdoorn – Acer 
platanoides 

 

Rode paardekastanje – 
Aesculus carnea 

Sommige van de paardekastanjes in het plantsoen 
hebben open wortels en maaischade 

Gewone plataan – Platanus 
hispanica 

 

Robinia - Robinia 
pseudoacacia 

 

Tulpenboom – Liriodendron 
tulipifera 

 

Witte paardekastanje – 
Aesculus hippocastanum 

Twee oude paardekastanjes zijn rond 1997 
verdwenen. Droogte, ziekte en wellicht ouderdom 
waren mogelijke oorzaken 

Zomereik – Quercus robur  
 
Er is rond 1998 te zwaar gesnoeid (in geheel Rhenen). Tevens worden er veel 
stammen en wortels beschadigd door waarschijnlijk onachtzaam gazonmaaien. Door 
inrotten van snoeiwonden en maaiwonden moeten jaarlijks bomen worden verwijderd 
als ze instabiel worden. De eik is redelijk goed bestand tegen verwondingen en te 
zwaar snoeien, de beuk en de plataan niet.  
 
Te hoog opsnoeien van bomen om ten behoeve van de aanwonenden meer zonlicht in 
de tuinen te bewerkstelligen en bladval te beperken geeft niet alleen een onestetisch 
resultaat, maar kan tevens leiden tot afsterven van wortels. Dit geeft schimmels een 
kans, en uiteindelijk kan zo’n boom na 30 jaar omvallen. Hieronder een voorbeeld van 
3 eiken die naast verlies van takken door stormschade ook te hoog zijn opgesnoeid: 
 



Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen  

 

Versie: 1.1, Datum: 1-5-2004 
Bestand: Het Koningin Elisabeth Plantsoen.doc 

Pagina 11 van 24 
 

   
  

 
 
Er zijn de laatste jaren veel bomen door de gemeente gerooid. De vergunningen zijn 
afgegeven op basis van ziekte en instabiliteit. Ook is preventief rooien in verband met 
droogte een reden geweest.  
 
Momenteel worden praktisch geen bomen of slechts zeer jonge bomen teruggeplaatst. 
Een van de door de gemeente genoemde redenen is het aanwezig zijn van de 
Honingzwam in de grond die de jonge bomen aantast. Het niet aanslaan van jonge 
bomen kan daarnaast ook worden veroorzaakt door onzorgvuldig behandelen van de 
wortels door de boomkwekers. Ook dienen bomen zoals beuk enige tijd verzorgd te 
worden. De bijlage A geeft een overzicht van bomen die het goed kunnen doen op 
zandbodem. 
 
Een grote Witte paardekastanje is omgevallen na een zeer droge lente rond 1997, en 
een tweede is kort daarna preventief geruimd. Met betrekking tot de waterhuishouding 
kan worden vastgesteld dat weinig aanwonenden van de hoger gelegen Bantuinweg 
van de riolering ontkoppeld zijn voor wat betreft het hemelwater. Bovendien zijn een 
aantal van deze tuinen praktisch volledig bestraat. Beide aspecten zijn ongunstig voor 
de watervoorziening van het Plantsoen. De bomen ontvangen echter ook hun eigen 
hemelwater en staan niet zelf in de bestrating; in welke mate de situatie hogerop 
daadwerkelijk invloed heeft op verdroging is in het Plantsoen is ons niet bekend.  
 
Wat mede een rol kan spelen is dat de standplaats van de bomen heel kaal en steriel 
wordt gehouden. Normaal ligt er blad onder en kan er zich humus vormen. 
 
Het overijverig verwijderen van blad is overigens ook nadelig voor kleine 
ongewervelde dieren die beschutting en bescherming vinden onder blad, en die op hun 
beurt als voedsel dienen voor vogels, amfibieën en zoogdieren. 
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3.4 Diverse milieuaspecten 
Hondepoep: Het Plantsoen wordt algemeen gebruikt als hondenuitlaatplek. Er is een 
hondentoilet aanwezig, maar dat laat onverlet dat de bemesting van het park door 
uitwerpselen van honden zeer goed genoemd kan worden! Dat dit in hoge mate 
ongewenst is, ook door de hondenbezitters zelf, bewijzen diverse enquetes. 
 
Rommel: De twee bankjes in het Plantsoen worden regelmatig door jongeren en 
groepen uit het partycentrum gebruikt. Betreurenswaardig is het dat na een dergelijk  
bezoek de betreffende plek meestal ernstig vervuild is met bierblikjes en andere 
rommel. De politie heeft hiertegen reeds een keer succesvol opgetreden; verder 
preventief toezicht is aan te bevelen. 
 
Geluidsvervuiling: Aan het Plantsoen is een partycentrum gelegen, en in de 
straatjes naar beneden een horecagelegenheid. De feestvierende mensen veroorzaken 
regelmatig ’s nachts geluidsoverlast in het Plantsoen.  
 
De gemeente maakt gebruik van bladblazers voor het weghalen van bladeren. 
Afgezien van het feit dat zoals eerder genoemd bladeren in tuin, park of plantsoen 
liefst niet volledig worden weggehaald, is het gebruik van bladblazers verstorend voor 
mens en dier. 
 
Erosie: Sommige randen van het Plantsoen, met name de hoger gelegen randen zijn 
gevoelig voor erosie. Mensen die langs de steilwanden naar beneden lopen en 
spelende kinderen kunnen enige schade aanbrengen. Ook de randen van de 
grasgedeeltes worden er afgelopen. 
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Schade aan de stadsmuur: De stadsmuur, met name de toren/het rondeel ziet er 
zeer slecht uit. Als we de ansichtkaarten uit 1934 vergelijken met een foto uit 2004 
zoals in bijlage B, dan zien we ook dat de toren in korte tijd sterk voorover is gaan 
hellen. De foto’s hieronder laten zelf een leek zien dat het metselwerk zeer slecht is. 
Zie de omcirkelde gedeeltes. De begroeing is wellicht ook een te zware belasting. De 
begroeiing heeft wel enige natuurwaarde. Inmiddels is deze (nadat onderstaande foto 
is gemaakt) grotendeels verwijderd, en heeft een nog dramatischer scheur 
bloodgelegd. 
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4. Conclusie en aanbevelingen 

4.1 Conclusie 
De staat van het Plantsoen is slecht te noemen. De vogeldiversiteit neemt al jaren af, 
het aantal bomen neemt elk jaar af, de doorlopende groenverbinding is verbroken 
door het wegvallen van enkele grote bomen, het park is vervuild rond de hangplekken 
en verloederd, en de staat van de toren/het rondeel is alarmerend. 
 
Het Koningin Elisabeth Plantsoen vervult diverse belangrijke funkties voor mens en 
natuur in Rhenen. Het heeft landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische, 
recreatieve en toeristische waarde. Door het langgerekte karakter heeft het een groot 
belang als verbindingszone voor vogels, zoogdieren, vlinders, amfibieën en andere 
dieren. De waarde zou theoretisch wellicht in geld kunnen worden uitgedrukt, en dit 
zal naar stellige overtuiging van de WMR ruimschoots opwegen tegen uitgaven voor 
herstel en onderhoud. Alleen al uit cultuurhistorisch oogpunt achten wij dit 
noodzakelijk. 
 
Ook de bomen zelf representeren een grote waarde en er is een aanzienlijke 
waardevermindering door het verslechteren van het bomenbestand. De kosten voor 
het verwijderen van bomen zijn ook hoog. 

4.2 Aanbevelingen 
De belangrijkste aanbeveling is herstel en verbetering van de gehele 

groencirkel rond Rhenen, en van het K.E. plantsoen in het bijzonder. Zie de 

foto op pagina 6 als na te streven beeld.  
 
De WMR doet de volgende meer gedetailleerde aanbevelingen ter verbetering: 
 

1. Ontwerp en herstelplan: Het Plantsoen moet opnieuw worden ontworpen en 
ingericht. Dit moet zich niet beperken tot het huidige grens van Plan 
Binnenstad Oost, maar dient een geïntegreerd plan te zijn voor de gehele 
groencirkel (ongeacht of de gedeeltes daadwerkelijk onder het Koningin 
Elisabeth Plantsoen vallen). De bestaande grotere bomen moeten zoveel 
mogelijk worden beschermd. De gemeente heeft een goede aanzet gemaakt 
voor een nieuw gedegen plan door Bureau Copijn erin te betrekken.  

 
2. Herplant: Naar onze visie kan wel degelijk herplant plaatsvinden, bij goede 

keuze van boomsoort, vervangen van grond in het plaatsgat en goede (betere) 
boomverzorging naderhand. Voor aanbevelingen voor te planten nieuwe bomen 
die het goed doen op zandbodem zie bijlage A.  
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3. Groen- en parkbeheer: Verminder het beschadigen van bomen en het 
vatbaar maken voor schimmels door te rigoreus en onkundig snoeien. Dit 
beleid is reeds door de gemeente ingezet.  

 
Informeer en train ook het gemeentepersoneel in het correct gebruik van de 
gazonmaaier. Eventueel kan er een bescherming rond bomen worden geplaatst 
in de vorm van paaltjes, maar dit is niet erg estetisch.  
 
Verwijder minder blad rond de bomen om humusvorming te bevorderen.  
 
Gebruik liever de hark bij het bladverwijderen om geluidsvervuiling te 
verminderen; dat gaat vaak nog sneller ook.  
 
Verminder erosie van de steilranden en de grasranden b.v. door plaatsing lage 
open afgrenzing of door goed gekozen heesterbeplanting – ook ideaal voor 
sommige vogelsoorten. In het verleden waren afrasteringen ook aanwezig, 
zoals op oude ansichtkaarten is te zien. 
 
Het snoeien van besdragende struiken gebeurt bij voorkeur pas nadat deze zijn 
leeggegeten door vogels. 

 
4. Restauratie toren: Restaureer de muur met de toren, en probeer verdere 

verzakking te voorkomen. Sluit eventueel de toegang tot de toren met oog op 
veiligheid van spelende kinderen en bescherming tegen verder verval. 

 
Het zou prachtig zijn als vleermuizen ongestoord gebruik kunnen maken van de 
de ruimte in de toren – als dat niet al het geval is - zoals ook door de 
gemeente volgens “6.2.4 Ecologische struktuur” in [GROENPL1994] in het 
algemeen voor de stadsmuren gewenst is. Dit zou bij een eventuele restauratie 
kunnen worden meegenomen. De WMR zou hierbij wellicht een rol kunnen 
spelen. 

 
5. Bewoners: De grens tussen specifieke wensen van aanwonenden en het 

belang van het Plantsoen is niet triviaal. Een gesprek zo nu en dan tussen de 
gemeente en de aanwonenden over het te voeren beleid kan hierbij 
bevorderend zijn. Met name het te ver opsnoeien en zelfs geheel rooien van 
bomen ten behoeve van vermindering bladval en beperking schaduw moet zeer 
kritisch worden beoordeeld.  

 
Verder kan er gesproken worden over het afkoppelen van hemelwateropvang. 
Dat laatste is overigens ook een aardig initiatief voor geheel Rhenen, waarbij 
het succes in Renkum als voorbeeld kan dienen. Helaas bevat ook dit 
onderwerp zoals zoveel dingen enige haken en ogen, b.v. het feit dat het 
afkoppelen van zinken dakgoten weer bodemverontreiniging veroorzaakt. 

 
6. Hondepoep: Stel opraapplicht voor hondepoep in. Hiervoor kunnen speciale 

bakken worden geplaatst. I.v.m. eindejaarsvandalisme moeten deze zeer 
robuust zijn. 
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7. Bestemmingsplan: De adviezen in het plan [BESTEM1985] zijn min of meer 
opgevolgd, in het bijzonder parkeerruimte aanleggen naast en in (ten koste 
van) het Plantsoen en meer (sluitende) bebouwing aan de rand ervan. De 
schrijver van dit rapport heeft momenteel niet een mogelijk recenter 
bestemmingsplan geraadpleegd, maar de huidige situatie vraagt ons inziens 
om strenge bescherming, uitbreiding en herstel van de noordelijke groenboog 
waar het K.E Plantsoen deel van uitmaakt. 

 
Momenteel zijn er twee bedrijfsingangen aan de westzijde van het Plantsoen 
die het park scherp doorsnijden. Het strekt tot aanbeveling om deze voor het 
park ongelukkige situatie door verhuizing of in ieder geval na het beëindigen 
van de bedrijfsvoering te verbeteren. 
 

8. Monitoring: [GROENPL1994] noemt al: Ten behoeve van een goede 
onderbouwing van het beleid ten aanzien van stadsecologie zal binnen de 

kernen monitoring naar het voorkomen van flora & fauna plaats moeten 

vinden. Gestreefd wordt naar 1x per 5 jaar voor de groengebieden in de 
ecologische zone. De WMR kan hier een rol in spelen. 
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6. Bijlage A: Geschikte bomen voor het Plantsoen 
Bomen die geschikt zijn om te planten in het Plantsoen moeten het goed doen op 
droge voedselarme zandgrond. Bij voorkeur zijn het inheemse bomen, die bijdragen 
aan een grotere biodiversiteit. Deze zullen te vinden zijn bij goede boomkwekers zoals 
Schiphorst in Wageningen of Ploeger de Bilt. 
 
Geschikte grote bomen: 
Boom Opmerking 

Fladderiep – Ulmus laevis Inheemse iep die goed bestand is tegen 
de iepenziekte. Heeft licht nodig 

Haagbeuk – Carpinus betulus Schaduwverdragend 
Winterlinde – Tilia cordata Schaduwverdragend 
Veldesdoorn – Acer campestre  
Wintereik – Quercus petraea  
Vogelkers – Prunus padus Fraaie bloesem (“kaarsjes”) 
 
Geschikte kleine bomen: 
Boom Opmerking 

Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia De cultivar 'Sheerwater Seedling' is 
boomvormend. Gevoelig voor kanker 

Wilde appel - Malus sylvestris Zeldzaam in Nederland 
Tweestijlige meidoorn - Crataegus 
laevigata 

Zeldzaam in Nederland 

Mispel - Mespilus germanica Zeldzaam in Nederland 
Wegedoorn - Rhamnus catharticus Zeldzaam in Nederland 
Taxus – Taxus baccata  
Drents of Amerikaans krenteboompje – 
Amelanchier lamarckii 

Niet inheems, maar smakelijke vruchten, 
mooi herfstblad. Zonnige tot licht 
beschaduwde plaatsen. 

Wilde liguster – Ligustrum vulgare Prettige geur. Bessen. Zonnige tot licht 
beschaduwde plaatsen 

Hulst – Ilex aquifolium Veel schaduw verdragend. Geschikt als 
broedplaats voor lijsters 

 
Dit zijn kleine boompjes van ongeveer 5 meter hoog. Ze zijn interessant omdat ze 
mooi bloeien, veel insecten aantrekken tijdens de bloei en veel vogels aantrekken 
tijdens de vruchtdracht. 
 
Geschikte struiken: 
Struik Opmerking 

Gele kornoelje – Cornus mas Bloeit mooi geel op 1 februari 
Rode ribes – Ribes sanguineum Weliswaar niet inheems, maar bessen en 

fraaie bloemtrosjes 
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7. Bijlage B: Het K.E. Plantsoen in ansichtkaarten 

en foto’s 
1903 (ansichtkaart, collectie H.P. Deys): 

 
 

1928 (luchtfoto, collectie H.P. Deys). Let op de volle groencirkel: 
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Jaartal onbekend (ansichtkaart, collectie H.P. Deys). Vanwege de hondepoep kan je nu 
niet meer veilig in het Plantsoen zitten: 

 

 
 
Jaartal onbekend (ansichtkaart, collectie H.P. Deys): 
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1934 (ansichtkaart, collectie T.J.A. Mensink): 

 
 
Situatie 2004 (in de winter). Let ook op de vooroverhellende lijn van de toren: 
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1957 (foto, collectie H.P. Deys): 

 
 

1957 (foto, collectie H.P. Deys): 
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1957 (foto, collectie H.P. Deys): 

 
 

1963 (ansichtkaart, collectie H.P Deys): 
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1984 (foto gemeentearchief). De uitbreiding van gemeentekantoor is hier reeds 
gerealiseerd. Let ook op de open plek midden-rechts: 

 
 

1999 (foto gemeentearchief). De open plek is nu gevuld met een woongebouw waarin 
gelijkvloers de AH: 

 


