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WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN 
HALFJAAR? 
 
Een blik op de toekomst van de Werkgroep 
Milieubeheer Rhenen   
 
Een nieuwe WMR Nieuwsbrief  ligt voor u. In 
de afgelopen maanden is er weer veel ge-
beurd in Rhenen waarbij onderwerpen op het 
gebied van natuur en milieu aan de orde 
kwamen en de WMR sterk betrokken was. Ik 
wijs hierbij onder meer op de beroepen tegen 
het bestemmingsplan Middelwaard West aan 
de overzijde van de Nederrijn, de toekomst 
van en de problematiek op en rondom 
Kwintelooijen, het Binnenveld, de Natura 2000 
gebieden en de Ecologische Verbindings-
zone door de uiterwaarden.  
 

 
Toen de Cuneratoren nog niet in de steigers stond 
(april 2011). Foto Marc van der Aa. 
  
Onze betrokkenheid vergt inzet en tijd van 
vrijwilligers, die de natuur en het  milieu een 
warm hart toedragen. Het merendeel van 
onze activiteiten wordt uitgevoerd door een 
betrekkelijk kleine kerngroep. De samenstel-
ling van deze groep vindt u op de achterzijde 
van de Nieuwsbrief. Er is echter grote 
behoefte aan nieuwe actieve vrijwilligers, te 
meer omdat de gemiddelde leeftijd van de 
kerngroepleden hoog is en er gedacht moet 
worden aan opvolging van de oudere leden. 
We  zijn dan ook constant op zoek naar ver-
sterking van de kerngroep met jongere 
mensen. 
 
Wil de WMR een rol kunnen blijven spelen op 
het gebied van natuur en milieu in en rondom 
Rhenen, dan is uitbreiding en verjonging van 
de kerngroep een dringende vereiste. Wij 
vragen daarbij uw medewerking. 
 

 
 
 
 
Wat voor soort ‘collega’s’ zoeken we? 
We kijken uit naar mensen met een warme 
belangstelling voor natuur en milieu in het 
algemeen en als het kan (en dat is dan mooi 
meegenomen) met kennis van specifieke 
onderwerpen. Specifieke taken waarbij de 
WMR goed werk kan doen, zijn het uitvoeren 
van acties om gebieden met natuurwaarden 
in stand te houden en bijzondere planten en 
dieren te beschermen, alsook het geven van 
advies aan beheerders zoals de gemeente, 
de provincie, particuliere eigenaren en Het 
Utrechts Landschap (HUL).  
 
In samenwerking met de afdeling 
Wageningen van het KNNV zijn leden van de 
kerngroep actief in het inventariseren van 
flora en fauna.  
 
Er is een werkgroep van vrijwilligers die wordt 
gecoördineerd door de WMR en die elk voor-
jaar padden overzet op de Cuneraweg bij 
Heimerstein en langs de N225 aan de west-
kant van Rhenen, die anders verpletterd 
dreigen te worden door autoverkeer. Op 
initiatief van de WMR is vorig jaar bij 
Heimerstein een paddenscherm bekostigd en 
tot stand gekomen.  
Voorbeelden van het helpen in stand houden 
en de ontwikkeling van natuurgebieden in 
Rhenen,  waarvoor wij ons inspannen, zijn: 
¥ Palmerswaard  en de toekomstige na-

tuurvriendelijke inrichting daarvan. 
¥ De voormalige zandafgraving Kwintel-

ooijen. Het beheer en het onderhoud van 
dit gebied vraagt veel aandacht, wil het 
aantrekkelijk zijn en blijven als natuur- en 
recreatiegebied. De natuurwerkgroep 
Kwintelooijen, waarin de WMR samen-
werkt met IVN Veenendaal – Rhenen, ver-
vult hierin een belangrijke rol. Om hierbij 
actief te kunnen zijn en blijven, is extra 
hulp zeer welkom.  

¥ Het Binnenveld en de daarin gelegen bij-
zondere Natura 2000 gebieden van de 
‘Hellen’ met het vinden van een goede 
balans tussen de landbouwbelangen en 
het natuurbelang. 

¥ De Uiterwaarden bij Rhenen als Ecolo-
gische Verbindingszone tussen de Greb-
beberg en Palmerswaard. 

¥ De Leemkuil in de Stadsbossen. 
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Een andere voor ons belangrijke taak is het 
volgen van gemeentelijk en provinciaal  
beleid op het gebied van natuur en milieu. 
Dit betekent het onderhouden van contac-
ten met de gemeente Rhenen, buurge-
meenten en de provincie Utrecht, alsook het 
volgen en becommentariëren van plannen 
en, zo nodig, het in beroep gaan tegen plan-
nen die in onze optiek aangepast zouden 
moeten worden. 
Onze website www.stichtingwmr.nl geeft u 
nadere en overzichtelijke informatie over 
onze activiteiten.  
Om in contact te komen met personen voor 
de versterking van ons werk hebben we dus 
uw hulp nodig.  
Heeft uzelf belangstelling voor één van de 
onderwerpen en activiteiten, of wilt u ons 
attenderen op iemand die daarvoor geschikt 
zou zijn, neemt u dan contact op met één 
van de bestuur- en/of kerngroepleden. De 
contactadressen vindt u op de achterpagina 
van deze Nieuwsbrief.  
We maken graag een afspraak voor een 
nadere toelichting! 
 
Namens de kerngroep, 
Roel van de Weg, Voorzitter WMR 

 
Bosuil ergens in de bossen van Rhenen. Foto Marc 
van der Aa. 

 
  
BEROEPEN TEGEN HET BESTEMMINGSPLAN 
MIDDELWAARD WEST 
 
In de vorige Nieuwsbrief is uitgebreid aan-
dacht gegeven aan de beroepen bij de 
Raad van State die de WMR, het Comité 
Middelwaard West, het Marspolder comité en 
de gemeente Rhenen vorig jaar  instelden bij 
de Raad van State tegen het bestemmings-
plan. Het plan was op 25 februari 2014 vast-
gesteld door de gemeenteraad van Buren en 
is bedoeld om ingrijpende industriële ontwik-
kelingen mogelijk te maken in de uiterwaard 
op de zuidoever van de Nederrijn  pal tegen-
over Rhenen.  
 

 
Beeld uit de later genoemde powerpoint presen-
tatie.  
 

 
 
 
De WMR en het Marspolder Comité hadden 
de Raad van State gevraagd om schorsing 
van het besluit. Dat verzoek werd op 30 juli 
2014 toegewezen. Dat betekende dat de 
drie bedrijven die actief zijn op het industrie-
terrein, in ieder geval geen nieuwe activi-
teiten mochten ontwikkelen totdat uitspraak 
is gedaan in de beroepszaak.  
Op 9 maart 2015 vond de behandeling van 
de beroepen plaats. Het Comité Middel-
waard West en de WMR kregen als eerste de 
gelegenheid om de gezamenlijk opgestelde 
‘Pleitnota’ voor te lezen, gevolgd door een 
powerpoint presentatie van 14 dia’s met 
beelden over wat Rhenen te verwachten 
staat als het bestemmingsplan in stand blijft 
en uitgevoerd wordt (enkele beelden zijn 
bijgevoegd). De dia presentatie, die ge-
maakt was door het Comité Middelwaard 
West, kwam uitstekend over.  
Daarna kwam het Marspolder Comité aan de 
beurt gevolgd door de gemeente Rhenen.  
De rij werd gesloten door twee advocaten 
die optraden namens Buren en de drie 
bedrijven.  
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Vervolgens werden vragen gesteld. Er werd 
lang stil gestaan bij het aspect geluid. Het 
was duidelijk dat de Raad van State geen 
uitspraak zal doen over de handhaving van 
de geluidzone. De handhandhaving is een 
bevoegdheid van de gemeente Buren.  
 

 
Beeld uit de genoemde powerpoint presentatie.  
 
Daarna werden Buren en het veevoederbe-
drijf  AgruniekRijnvallei flink ondervraagd over 
de noodzaak van de hoogte van het nieuwe 
silogebouw. Kan dat niet lager en waarom 
moet dat gebouw 40-45 meter hoog zijn? 
Daarop gaf de directeur van Agruniek-
Rijnvallei aan dat die hoogte als minimale 
hoogte bepaald wordt door bedrijfstech-
nische en bedrijfseconomische redenen die 
aldus voorrang krijgen boven de landschap-
pelijke inpassing. De WMR en het Comité 
Middelwaard West konden daarbij onze be-
roepsgrond benadrukken dat een goede 
landschappelijke inpassing, zoals opgedra-
gen door de gemeenteraad van Buren, niet 
goed mogelijk is. Het Beeldkwaliteitsplan be-
vestigt dat en het voorgestelde beplantings-
plan met bomen en struiken op de strekdam-
men langs de rivier biedt weinig soelaas in de 
afscherming. De loofbomen groeien niet tot 
40 meter hoog en zijn kaal gedurende ten-
minste 5 maanden van het jaar. 
 
De advocaten van Buren en de bedrijven 
gingen in op de uitspraak door de Raad van 
State op 4 maart over het beroep van de 
WMR over de Natuurbeschermingswet ver-
gunning voor de parkeerplaats Paardenmarkt 
bij Rhenen in het Natura 2000 gebied ‘Uiter-
waarden Nederrijn’. Dat deden zij om aan te 
tonen dat ook daar sprake is van niet sig-
nificante effecten voor de natuurlijke ken-
merken van hetzelfde Natura 2000 gebied 
waarin een gedeelte van het bestemmings-
plan ligt en voor het overige direct daaraan 
grenst. Dat kon worden beantwoord door te 
stellen dat, als het bestemmingsplan Middel-

waard West in stand zou blijven, dat ter 
plaatse een tweede aantasting van het  
Natura 2000 gebied zou betekenen; met 
andere woorden: een cumulatief effect dat 
verder verergerd kan worden als later nog 
meer ingrepen in het Natura 2000 gebied 
zouden worden toegestaan.   
 

 
Beeld uit eerder genoemde powerpoint presen-
tatie vanuit Rhenen.  
 
In de Natuurtoets die was uitgevoerd in op-
dracht van de gemeente Buren, wordt ge-
concludeerd dat de effecten van de indus-
triële activiteiten niet significant zouden zijn 
voor de natuurlijke kenmerken van het Natura 
2000 gebied. De vogeltellingen spelen daarbij 
een belangrijke rol. De Natuurtoets berust in 
grote mate op de stelling van een door Buren  
geraadpleegde vogeldeskundige die aan-
geeft dat de doelsoort Kolgans helemaal niet 
voorkomt in het ‘Havengebied Lienden’ en 
dat de Grauwe gans daar in slechts kleine 
aantallen voorkomt. Dat beeld kon worden 
gecorrigeerd door te wijzen op recente waar-
nemingen van aanzienlijke aantallen van 
beide soorten ganzen die zijn gedaan door 
nog verschillende andere erkende vogeldes-
kundigen en gerapporteerd op de website: 
www.waarneming.nl/gebied/view/122024.   
Met andere woorden, Buren heeft een selec-
tief gebruik gemaakt van beschikbare waar-
nemingsgegevens.  
 
In de slotronde konden wij het rapport van de 
Grontmij over de ecologische toestand van 
het oppervlaktewater en de onderwaterbo-
dem in de waterplas bekritiseren. Het Gront-
mij rapport kwalificeert de effecten van de 
werkzaamheden van de drijvende klasseer-
installatie die K3Delta wil inzetten, als lokaal 
en tijdelijk. Wij brachten naar voren dat die 
conclusie niet klopt omdat het  gaat om 
steeds weerkerende ingrijpende effecten. Het 
Grontmij rapport is niet meer dan een 
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bureaustudie met een veronderstelling als 
resultaat.   
Wat zal de uitspraak worden? Dat is ondui-
delijk. Het vermoeden is dat de zichthinder 
voor Rhenen het belangrijkste punt zal 
worden in de uitspraak. De beelden van de 
powerpoint presentatie hebben daarbij zeker 
indruk gemaakt en dus goed geholpen.  
De uitspraak kent drie mogelijkheden: 
1. de beroepen worden (geheel of gedeel-
telijk) gegrond bevonden en het bestem-
mingsplan wordt vernietigd;  
2. de beroepen worden alle ongegrond ver- 
klaard en het bestemmingsplan blijft in stand;  
3. de beroepen worden gedeeltelijk gegrond 
bevonden maar Buren wordt in de gelegen-

heid gesteld het bestemmingsplan te repare-
ren. Het zal duidelijk zijn dat wij alleen tevre-
den kunnen zijn met vernietiging van het be-
stemmingsplan omdat reparatie van het plan 
slechts uitstel van de uitvoering van het plan 
inhoudt.   
 
Inmiddels heeft de Raad van State al twee 
keer de termijn van 6 weken die staat voor 
het bekend maken van de uitspraak, ver-
lengd en is de uitspraak uiterlijk ca. 15 juli te 
verwachten. Het geduld wordt op de proef 
gesteld. 
 
Jules Scholten 

 
 
GELUIDSOVERLAST DOOR MIDDELWAARD B.V. 
EN HANDHAVING  
 
In september 2014 stuurde het Comité 
Middelwaard West een brief aan de Om-
gevingsdienst Rivierenland over geluidsover-
last veroorzaakt door het ontschors- en ver-
chipbedrijf Middelwaard op het industrie-
terrein Middelwaard West.  
 
Het ontschorsen en verchippen van boom-
stammen in de open lucht veroorzaakte toen 
een enorme herrie waarover veel mensen in 
Rhenen hadden geklaagd. De Omgevings-
dienst Rivierenland verzorgt voor een aantal 
gemeenten in de Betuwe (waaronder Buren) 
het toezicht op en de handhaving van om-
gevingsvergunningen. Het Comité kreeg een 
reactie van de Omgevingsdienst. Er was per 
brief van 25 augustus 2014 een last onder 
dwangsom van € 25.000 opgelegd aan het 
bedrijf om de ontschors- en verchipactivitei-
ten niet meer buiten de bedrijfsgebouwen uit 
te voeren. Er gold een begunstigingstermijn 
tot 1 november 2014. Na 1 november hield 
het bedrijf zich in redelijke mate aan de aan-
maning en opdracht van de Omgevings-
dienst. Echter in januari 2015 veroorzaakte het 
bedrijf weer flinke geluidsoverlast. Het bleek 
dat het ontschorsen en verchippen weliswaar 
binnen de bedrijfshal plaats vond maar met 
naar Rhenen gekeerde geopende deuren. 
De elektrische installatie die het bedrijf be-
steld had uit het buitenland, was nog niet 

 
 
 
aangekomen en het ontschorsen en verchip-
pen gebeurde met de oude dieselinstallatie. 
In verband met de uitlaatgassen van die in-
stallatie bleven de deuren van de bedrijfshal 
geopend. 
 

 
Middelwaard B.V. Foto Jules Scholten. 
 
Het lijkt er nu (in mei 2015) op dat de nieuwe 
elektrische installatie in bedrijf is genomen en 
de geluidproductie binnen de gestelde voor-
schriften valt. Wij zijn alert op mogelijke 
nieuwe overtredingen die dan terstond 
gemeld zullen worden voor handhaving.  
 
Jules Scholten 

 
 

INTERNET en elektronische Nieuwsbrief 
De WMR heeft een vernieuwde website: www.stichtingwmr.nl. Hierop worden actuele artikelen, 
plannen, foto’s en ook de Nieuwsbrieven gepubliceerd. U kunt  de Nieuwsbrief per e-mail ont-
vangen. Dat scheelt papier, drukinkt en bezorgkosten en  spaart natuur en milieu! Geef u op via e-
mailadres: aliedeboer-waanders@hetnet.nl 
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UITSPRAAK RAAD VAN STATE OVER DE 
NATUURBESCHERMINGSWET VERGUNNING 
VOOR DE PARKEERPLAATS PAARDENMARKT 
 
De Raad van State heeft op 4 maart jl. 
uitspraak gedaan in de zaak van ons beroep 
tegen de door de provincie Utrecht verleen- 
de Natuurbeschermingswet (Nbw) vergun-
ning voor de parkeerplaats aan de westzijde 
van Rhenen in de Veerweide. De zitting vond 
plaats op 26 januari jl. De Nbw vergunning 
was nodig omdat de parkeerplaats ligt in het 
Natura 2000 gebied ‘Uiterwaarden Nederrijn’ 
dat onder meer bescherming biedt aan het 
voorkomen van ganzen (waaronder de 
Kolgans en de Grauwe gans) die de 
Veerweide gebruiken als foerageer- en 
overwinteringgebied.  

De Kolgans. Foto Fred Hoorn.  

Ons beroep werd ongegrond verklaard. Vorig 
jaar was ons beroep tegen de Omgevings-
vergunning, die was afgegeven door de  

 

 

 

gemeente Rhenen, al ongegrond verklaard 
door de Rechtbank Midden Nederland in 
Utrecht. Na die uitspraak ging Rhenen 
meteen over tot de aanleg van de 
parkeerplaats. 
Tijdens de behandeling van het beroep te-
gen de Nbw vergunning op 26 januari jl. was 
de parkeerplaats dus al aangelegd en in 
gebruik. Waarom handhaafden wij toch het 
beroep tegen de Nbw vergunning? Wij de-
den dit om van de Raad van State een 
principiële uitspraak te krijgen met als doel 
om nog meer aantastingen van het Natura 
2000 gebied in Rhenen en omgeving te voor-
komen. Helaas hebben wij dat niet kunnen 
bereiken. Als de Nbw vergunning vernietigd 
was geworden, dan had de uitspraak een 
verstrekkende precedentwerking kunnen 
hebben voor andere voornemens en plan-
nen in Natura 2000 gebieden. Waarschijnlijk 
heeft de Raad van State dat niet aange-
durfd.  
De uitspraak is ook van betekenis voor de 
beroepen van de WMR en het Comité Mid-
delwaard West tegen het bestemmingsplan 
‘Middelwaard West’ van de gemeente Buren 
omdat dat bestemmingsplan ten dele ligt in 
hetzelfde Natura 2000 gebied en voor het 
overige daaraan direct grenst. De behan-
deling daarvan door de Raad van State vond 
plaats op 9 maart jl.; zie daarvoor elders in 
deze Nieuwsbrief. 

Jules Scholten 

 
 
VERKEERSONTSLUITING KWINTELOOIJEN 
 
Begin 2015 (27 januari,  3 en 17 februari) zijn er 
in het gemeentehuis van Rhenen drie zoge-
naamde rondetafelgesprekken geweest 
waarin door de gemeenteraad en belang-
stellenden is gesproken over de toekomstige 
verkeersontsluiting van Kwintelooijen.  
 
Aanleiding was het plan van de provincie om 
de bouw van een nieuw hotel van 140 
kamers mogelijk te maken in het bosje van 
Wartou, gelegen tegenover Kwintelooijen 
tussen de Cuneraweg  en de Oude Veense 
Grintweg. Zoals eerder beschreven in 
Nieuwsbrief 1 van 2013 is de hotelbouw nodig  

 
 
 
om het landgoed Prattenburg te helpen aan 
extra inkomsten. 
Daarnaast is de gemeente Rhenen van plan  
om nieuwe economische activiteiten te ont-
wikkelen in Kwintelooijen. Die zouden in de 
visie van de gemeente moeten dienen als 
‘economische dragers’ voor het gebied, 
zodat de gemeente niet langer financieel 
hoeft bij te dragen aan het beheer en onder-
houd van het recreatiegebied.  
 
In het verleden is door de gemeenteraad van 
Rhenen bij motie vastgelegd dat verdere 
recreatieve ontwikkeling van Kwintelooijen 
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niet mag leiden tot een toename van de 
verkeersdruk op de Oude Veense Grintweg. 
Als alternatief werd een ontsluiting via de 
N233 (Cuneraweg) voorgesteld. Dat laatste is 
echter voor de provincie onaanvaardbaar, 
omdat het de verkeersveiligheid van de 
provinciale weg in gevaar zou brengen. In 
opdracht van de gemeente is door een 
adviesbureau onderzocht wat de conse-
quenties van de beoogde ontwikkelingen zijn 
voor het verkeer op de Oude Veense Grint-
weg. Conclusie is dat de verkeersdruk op de 
Oude Veense Grintweg zal verdubbelen ten 
opzichte van de huidige situatie. Tevens werd 
geconcludeerd dat de Oude Veense Grint-
weg met beperkte aanpassingen in staat zou 
moeten zijn om een verdubbeling van de ver-
keersdruk aan te kunnen. Op basis daarvan 
vroeg de verantwoordelijke wethouder, de 
heer Kleijn, aan de gemeenteraad om  

a. akkoord te gaan met een mogelijke 
verdubbeling van de verkeersdruk op 
de Oude Veense Grintweg, en in lijn 
daarmee  

b. de eerdere motie waarin de gemeen-
teraad zich uitsprak tegen een toe-
name van de verkeersdruk op de 
Oude Veense Grintweg in te trekken.  

 
De mogelijke verdubbeling van de verkeers-
druk leidde tot een storm van protesten bij 
onder meer omwonenden, die er op wezen 
dat ‘verkeertechnisch mogelijk’ niet gelijk 
staat aan ‘maatschappelijk wenselijk’. Door 
de bewoners van het appartementencom-
plex Rhenendael werd herinnerd aan de 
eerdere toezegging vanuit de gemeente dat 
een recreatieve ontwikkeling van Kwintel-
ooijen niet ten koste zou gaan van de 
verkeersdruk op de Oude Veense Grintweg.  
 

 
Monumentale laanbomen langs de Oude Veense 
Grintweg die bij een verbreding van de weg 
dreigen te verdwijnen. Foto Han Runhaar. 
 

Door landgoed Remmerstein werd onder 
meer gewezen op de mogelijke gevolgen 
voor de monumentale laanbomen langs de 
Oude Veense Grintweg . 
Door de WMR werd er tijdens het rondetafel-
gesprek van 3 februari jl. op gewezen dat de 
hotellocatie aan de Oude Veense Grintweg 
qua ontsluiting bijzonder ongelukkig is. Een 
beter alternatief zou de oorspronkelijke bouw-
locatie aan de Veenendaalse Straatweg zijn 
(het Schupse Bos, zie Nieuwsbrief 2013-1). Die 
ligt weliswaar in de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS), maar dan wel in een bosge-
bied met weinig natuurwaarde die wat ons 
betreft kan worden ingeruild voor een uitbrei-
ding van de EHS op een plek met hogere 
natuurpotenties. Verder gaven we aan dat 
een verdere economische ontwikkeling van 
Kwintelooijen wat ons betreft niet nodig en 
niet gewenst is. Het gebied wordt zeer inten-
sief gebruikt door bewoners van Veenendaal 
en Rhenen en voorziet in een grote behoefte. 
Het wordt met name druk bezocht door 
gezinnen met kinderen, en voor jonge kinde-
ren is het een uitgelezen mogelijkheid om op 
een avontuurlijke manier in contact te komen 
met de natuur. Generaties kinderen uit 
Veenendaal en Rhenen zullen met veel 
plezier terugdenken aan hun spannende 
ervaringen op de steile klimhelling en aan het 
vangen van kikkervisjes in één van de 
plassen.  
 

 
Kwintelooijen is een geliefde picknickplek voor 
gezinnen met kinderen. Foto Han Runhaar.  
 
We zouden dat graag zo houden, en zien 
ontwikkelingen die zich richten op een 
kapitaalkrachtiger publiek als een potentiële 
bedreiging voor het huidige gebruik. Boven-
dien vragen we ons af of de gemeenten 
Veenendaal en Rhenen gezamenlijk echt niet 
in staat zijn om tenminste een bijdrage te 
leveren aan de ca. € 60 à 70.000 die onder-
houd en beheer van het gebied volgens de 
wethouder jaarlijks kosten.  
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Uiteindelijk heeft het college onder druk van 
insprekers en kritische raadsleden besloten 
pas op de plaats te maken, en eerst beter na 
te denken over de verdere ontwikkeling van 
het gebied. Op initiatief van de burgemees-
ter zal een ‘Kwintelooijenconferentie’ worden 
gehouden, waarin met betrokken partijen zal 

worden nagedacht over de gewenste verde-
re ontwikkeling van het gebied. Ook de WMR 
is uitgenodigd om aan deze conferentie deel 
te nemen.  
 
Han Runhaar 

 
 
 
GESPREK MET WETHOUDERS IN DECEMBER 2014 
 
Op 15 december 2014 vond een voortgangs-
gesprek plaats met de wethouders die ruim-
telijke ordening en natuur in hun portefeuilles  
hebben. De bedoeling van de voortgangs-
gesprekken is om informatie uit te wisselen die 
van belang is voor de gemeente en de WMR 
en om actuele onderwerpen te bespreken.  
 
De samenwerking tussen de gemeente en de 
WMR vormde het belangrijkste onderwerp 
van bespreking. Wij gaven aan ingenomen te 
zijn met de vormen van goede samenwerking 
met de gemeente, waaronder verschillende 
onderwerpen op het gebied van natuurbe-
heer en verder het contact op initiatief van 
de gemeente over de locatie van de Jonge-
ren Ontmoetingsplek (JOP).  
 
In juni 2014 werd het paddenscherm langs de 
Cuneraweg tegenover Zideris ‘ingehuldigd’ 
door de burgemeester. De WMR had de no-
dige financiën voor de aanleg bijeen weten 
te brengen. De gemeente verleende in de 
voorbereiding van de uitvoering technische 
hulp.  
 
Daarnaast gaven wij aan het op prijs te stel-
len als het contact over ook andere onder-
werpen betreffende natuur en milieu vaker 
zal gebeuren  en niet alleen op initiatief van 
de WMR. Informatie over ontwikkelingen op 
het gebied van natuur en milieu wordt vaak 
niet spontaan gegeven, terwijl het bekend is 
dat de WMR betrokken is en wil zijn en dat zij 
beschikt over veel ervaring en deskundigheid 
waarvan de gemeente goed gebruik kan 
maken. Verzoeken om handhaving worden 
dikwijls te formeel behandeld en dan moet 
worden aangedrongen op beantwoording. 
Als voorbeeld daarvoor gaven wij ons ver-
zoek om handhaving bij een mogelijke over-
schrijding van de rode contour op de bouw-
locatie Vogelenzang. Dat verzoek werd 
 

  
 
 
in oktober 2012 ingediend nadat was gecon-
stateerd dat op de woningbouwlocatie 
Vogelenzang een flinke grondverplaatsing 
had plaatsgevonden met als gevolg vertroe-
beling van het water in de waterplas. 
 
Ook werd gevreesd dat door de grondver-
plaatsing de zogeheten rode contour tussen 
de woningbouwlocatie en het aangrenzende  
natuurgebied was overschreden.  
Pas tijdens het gesprek kregen wij inzicht in de 
situatie en wat er met ons verzoek was ge-
daan. Wethouder Van den Berg legde uit dat 
gebleken is dat de Rode Contour niet was 
overschreden. Wat betreft de vertroebeling, 
was onze melding doorverwezen naar het 
‘Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlan-
den’ als het bevoegd gezag voor de kwaliteit 
van het oppervlaktewater en de handhaving 
daarvan. Bij het Hoogheemraadschap was 
onze melding hoog opgenomen omdat de 
vertroebeling en mogelijke verontreiniging 
van de plas kan worden opgevat als mogelijk 
milieudelict. Het Hoogheemraadschap gaf 
opdracht tot onderzoek en de opstelling van 
een inrichtingsplan om te verzekeren dat de 
oever aan de westzijde van de plas stabiel is 
en blijft en dat geen verontreiniging noch 
vertroebeling van de plas meer zal kunnen 
gebeuren. In het inrichtingsplan is een dam-
wand opgenomen met een drietal vergun-
ningen. De vergunningen zijn afgegeven en 
inmiddels onherroepelijk en de aanleg van 
de damwand kan vervolgens plaats vinden. 
Wij kunnen ingenomen zijn met de ontwik-
kelingen en weten nu welk positief gevolg de 
melding door de WMR heeft gehad. 
 
Wij zullen een volgend voortgangsgesprek 
voorstellen wanneer daarvoor inhoudelijk 
aanleiding is. 
 
Jules Scholten 
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GEGRAAF LANGS DE RIVIER 
 
Net als menigeen voel ik me bevoorrecht te 
wonen in Rhenen, in dat ‘schatje van een 
stadje’ met heel veel natuur en buitenge-
bied! Dat besef ik telkens als ik weer eens een 
fiets- of wandeltochtje ga maken want in alle 
richtingen kun je een mooie route kiezen: de 
Heuvelrug of de Grebbeberg op, langs de 
Nederrijn of de Betuwe in, richting Wage-
ningen, Binnenveld en Grift. Overal is er veel 
groen en natuurgebied. 
 

 
Fietspad langs de Grift. Foto Dirk Prins. 
 
Als ecoloog en actief in de natuur als recre-
ant zowel als vrijwilliger/gids voor Het Utrechts 
Landschap (HUL) en vrije tijd onderzoeker van 
met name de flora vind ik het extra interes-
sant dat er juist langs de rivier van alles ge-
beurt dat gunstig is voor natuurontwikkeling.  
 
Vanwege het economisch (export-)belang is 
het ‘groen’ in Nederland grotendeels gericht 
op agrarische productie maar deze is steeds 
verder zo geïntensiveerd dat de vroegere 
combinatie met natuurwaarden vrijwel is ver-
dwenen. Dan komt het nu goed uit dat de 
noodzakelijke ingrepen langs onze rivieren 
met het oog op veiligheid vanwege de 
eventuele hoge waterstanden beter blijken 
gecombineerd te kunnen worden met na-
tuurontwikkeling dan met agrarisch gebruik 
van de uiterwaarden. De boeren willen im-
mers het liefst een vlak, hoog en droog op-
pervlak met zo weinig mogelijk klei- en zand-
putten en zo weinig mogelijk kans op over-
stromingen terwijl de natuur juist gebaat is bij 
een variatie in bodem, water en vegetatie, 
met ook bos, en meer wisselende invloeden 
van de rivier.  
 
Na de watersnood in 1953 kwam het ‘Delta-
plan’ om de dijken overal te verhogen en te 
versterken. Daarna kregen we ‘Ruimte voor 
de rivier’ en ‘Stroomlijn’, respectievelijk ge-  

 
 
richt op het verwijderen van sediment (klei, 
zand en grind) uit het stroombed en een ‘te 
veel’ aan struiken, bomen of ruigtevegetatie 
dat een noodzakelijke snelle afvoer van 
water zou kunnen verhinderen.  
Nu, die ingrepen hebben we overal zien 
gebeuren. De uitvoering werd versneld na de 
hoge waterstanden van 1993 en 1995. In het 
kader van ‘Plan Ooievaar’ werden in de 
Blauwe Kamer rond 1991 enkele nevengeulen 
gegraven waarvan er één eenzijdig 
stroomafwaarts werd aangetakt aan de 
Nederrijn en na 1995 werd de Grebbedijk 
tussen Grebbeberg en Wageningen versneld 
versterkt met klei en damwanden.  

 
Werkzaamheden tijdens de versterking van de 
Grebbedijk in 1997. Foto Dirk Prins. 
 
De meer recente ingrepen zet ik nu even op 
een rij.  
Afgelopen 30 oktober was ik samen met nog 
twee WMR kerngroepleden (Wil Schulte en 
Jules Scholten) aanwezig bij een feestelijke 
bijeenkomst die aangekondigd was als 
‘Mijlpaal-viering’ bij de oplevering van 4 
Nederrijn projecten in het kader van ‘Ruimte 
voor de rivier’. Rijkswaterstaat organiseerde 
dit samen met o.a. de ontgronder Boskalis. 
Het gebeurde in een tent in Elst nabij de voor-
malige steenfabriek aldaar. Het betrof naast 
het project in Elst, ontgrondingen in de 
Rosandepolder bij Doorwerth en tegenover 
Rhenen in de Tollewaard en Middelwaard 
zoals we dat van nabij (hebben) kunnen 
aanschouwen en in de Ingensche Waarden.  
 
Een deel van het Elster steenfabriek- en het 
voormalige kraanmachinistenschoolterrein is 
vergraven samen met een verbreding en 
verlenging van een daar aanwezige oude 
strang. Samen met de geplande ontgron-
dingen in Palmerswaard kwam het scheppen 
van wat extra ruimte voor de rivier bij Elst 
goed van pas ter enige compensatie van 
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een verminderde ambitie aan de zuidzijde 
van de rivier zoals het niet realiseren van een 
dijkverplaatsing aldaar. Van de Elster steen-
fabriek liet men wel de iets ingekorte schoor-
steen als ‘landmark’ staan mede dankzij een 
subsidie van Rijkswaterstaat zelf, samen met 
een grote roestige olieopslagtank er naast. 
 
Je kunt daar en langs de rivier nu wandelen 
hetgeen te bereiken is via een loopbrug over 
de genoemde strang. Dit wandelgebied 
loopt tot aan het natuurgebied van de Ame-
rongse Bovenpolder maar geeft daar geen 
toegang aan want dat kan alleen via nabij 
de Elster molen (alleen in het winterhalfjaar).  
 

 
Bijeenkomst in Elst op 30 oktober 2014 bij de 
afgebroken steenfabriek. Foto Dirk Prins.  
 
Leuk is ook dat bovenaan de schoorsteen 
een nestkist is aangebracht voor de Slecht-
valk die in Nederland weer wat in aantal toe-
neemt. Het terrein is nogal onnatuurlijk in-
gezaaid met Engels raaigras maar dat is zo 
ter voorkoming van ruigtevorming. Het is nog 
onzeker wie de beheerder wordt want vol-
gens de Europese regels is dit nu openbaar 
aanbesteed. Voorwaarde is wel dat de na-
tuur voldoende kansen krijgt en daarmee 
maakt hopelijk HUL meer kans  dan een agra-
riër die toch een zekere productie moet 
halen. 
 
We treffen op nog twee plekken nabij 
Rhenen een vrij ingrijpende kaalslag aan 
namelijk in het natuurgedeelte van de 
Palmerswaard en op het zogenaamde 

hoornwerk van de Grebbelinie bij de Grebbe-
sluis. Voor Palmerswaard zijn al vele jaren lang 
allerlei herinrichtingsplannen gemaakt en nu 
zijn die dan toch definitief geworden en is de 
eerste fase uitgevoerd. Wij zijn als WMR 
voortdurend serieus betrokken geweest bij de 
inspraak en hebben daarbij met name de 
natuurbelangen verdedigd. Toen men het 
nodig bleek te vinden een geul te graven die 
door een groot gedeelte van Palmerswaard 
zou moeten lopen heeft Han Runhaar een 
tegenvoorstel gedaan dat aanvankelijk in de 
plannen werd opgenomen.  Namelijk een 
kortere eenzijdig stroomafwaarts aangetakte 
geul in het westelijk gedeelte plus vrij 
beperkte ingrepen in de kleiputten. Dat zou 
gunstiger zijn voor de voortplantingskansen 
van de amfibieën en de intussen aangetrof-
fen bijzondere vissen zoals de Bittervoorn. Het 
oude plan hiertoe van Bureau Stroming werd 
echter vervangen door een nieuwe opzet 
door Arcadis toen men  een nog wat ambi-
tieuzer uitvoering wilde en daarvoor extra 
geld beschikbaar kwam van de provincie. Nu 
komt er een vrij lange geul die gelukkig wel 
gescheiden blijft van de kleiputten via een 
tussenliggende dijk. De kleiputten smelten 
door vergraving wel onderling meer samen.  
 

 
Situatie in Palmerswaard. Foto Dirk Prins. 
 
Winst voor de stroomdalflora kan worden be-
haald via verschraling van de weidegedeel-
ten door de  rijkere toplagen te vervangen 
door een meer zanderige bodem waarbij HUL  
dan wel extensief moet maaien en het maai- 
sel afvoeren. Nabij de steilrand komt een 
extra stukje hardhout ooibos. Voor de recre-
ant komt er een wandelroute over de dijkjes. 
Overigens wordt het gebied vooral in weste-
lijke richting niet vrij toegankelijk. Wel komt er  
een plateau met uitzicht nabij de steilrand in 
de noordwest hoek waar ook de ingang 
vanaf het parkeerterrein bij de Veerwei 
gepland wordt. Momenteel ligt het werk er stil 
vanwege de activiteitsperiode van de be-
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schermde fauna tot men in het najaar en de 
winter weer aan de slag gaat. Dat wordt dan 
de aanleg van de geul en ander grond-
verzet nadat er vorig najaar een volgens de 
hoogwaterberekeningen te veel aan bomen, 
struiken en ruigten al is verwijderd. Alleen in 
het centrale deel is er geboomte gespaard 
wegens de aanwezigheid van enkele bever-
burchten want bevers willen graag wat te 
knagen en te slepen hebben! 
 
Een andere plek in het Rhenense landschap 
waar we toch wel even schrikken van het 
aangerichte woestijnlandschap zien we is als 
je vanaf de Grebbeberg de Nude inrijdt of 
langs de Grebbedijk.  
 

 
Recente kaalkap van het hoornwerk bij de 
Grebbesluis. Foto Dirk Prins. 
 
Daar ligt de Grebbelinie en een onderdeel 
daarvan is het zogenaamde hoornwerk deels 
binnen- en deels buitendijks. Sinds circa 20 
jaar heb ik vooral van het binnendijkse deel 
de flora in de gaten gehouden via een soor-
tenlijst (105 soorten!) en nu werd ik bezorgd 
dat daar tal van zeldzame planten op die 
bolwerken zouden verdwijnen want deze 
gaan flink op de schop om het oorspronke-
lijke ontwerp ervan te herstellen.  
 
Noot van de redactie: Een korte herfor-
mulering van Dirk Prins over het hoornwerk uit 
het boekje van Anne Visser ”De Grebbelinie 
in vogelvlucht” uit 2007 is later als geschie-
denisles toegestuurd en volgt hieronder. 
 
‘‘Ontworpen in opdracht van Menno Baron 
van Coehoorn, tekening uit 1745, nog verbe-
terd in 1785. Het hoornwerk ligt deels binnen-
dijks (Nude bastion) en deels buitendijks en 
diende ter verdediging van de Grebbesluis. 
Aan de Grebbelinie (van de Betuwe tot aan 
de Eem dus Zuiderzee) werd al gedacht ge-
durende de 80-jarige oorlog tegen de Span-
jaarden maar toen nog niet gerealiseerd. Het 

idee werd nog versterkt door het rampjaar 
1672. Vooral Frankrijk bleef als vijand dreigend 
dus werden eindelijk in 1745 onderdelen 
geconcretiseerd en verbeterd in 1785. 
Nooit functioneerde de Grebbelinie echt en 
soms werd hij tijdelijk opgeheven maar in 1935 
kwam hij weer in de aandacht door de 
aanleg van het Valleikanaal dat als geheel 
als een tankgracht zou kunnen dienen tegen-
over de dreiging vanuit Duitsland! Deze Val-
leistelling kwam als hoofdverdediging in 
maart 1940 zelfs in de plaats van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie die meer westelijk ligt (zie 
o.a. Fort Vechten, Rhijnauwen). 
 

 
Het oorspronkelijk ontwerp van het hoornwerk uit 
‘De Grebbelinie in vogelvlucht’ door Anne Visser, 
2e druk 2007. 
 
De inundatie van de Vallei kwam helaas te 
laat op gang. Dat was vanuit de Nederrijn 
ook wat lastig, waardoor de Valleistelling 
tegen de Duitsers niet echt functioneerde 
hoewel er zoals we weten toch nog enkele 
dagen zwaar is gevochten bij de 
Grebbeberg plus bij o.a. Aschatterkade, 
Scherpenzeel en de Engelaar. De Duitse 
bezetters zagen ook nog iets in de Grebbe-
linie als onderdeel van hun ‘Pantherstellung’ 
maar als zodanig is hij weinig gebruikt en na 
de oorlog werd de militaire functie geheel 
opgeheven.  
De natuur nam toen ''bezit'' van de Grebbe-
linie maar nu is men bezig van diverse onder-
delen de oorspronkelijke cultuurhistorie en 
aanzicht weer enigszins te herstellen zoals nu 
bij het Grebbesluis hoornwerk.” 
 
Samen met enkele KNNV-ers uit Wageningen 
(ik ben zelf ook actief in de KNNV) hebben 
we ons gebogen over de ter visie liggende 
ontgrondingvergunning  aanvraag met on-
derzoeken en adviezen op het gemeente-
huis. De toetsing aan de verschillende natuur-
beschermingswetten en te nemen bescher-
mingsmaatregelen t.a.v. flora en fauna leek 
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ons redelijk in orde en vervolgens hebben we 
ons daarvan ook nog eens ter plekke laten 
vergewissen door een bezoek aan het 
hoornwerk samen met ecoloog Markus Feijen 
van Het Utrechts Landschap dat de 
beheerder is. KNNV noch WMR heeft er dan 
ook een zienswijze over ingediend. Ook daar 
ligt het werk nu even stil en moet er ook nog 
extra archeologisch onderzoek worden 
uitgevoerd wegens het aantreffen van een 
aantal oorlogsobjecten. 
 
Tot slot nog iets over een andere plek langs 
de rivier waar we ook al langer bemoeienis 
mee hebben en waar ik in onze Nieuwsbrief 
2014 nr. 1 ook iets over schreef namelijk Voge-
lenzang. Bij de brede inspraak over de herin-
richting van het voormalige steenfabrieks-
terrein tot enerzijds een woonwijk van ruim 
250 woningen en anderzijds een natuuront-
wikkeling gedeelte dat aansluit bij de Greb-
beberg zijn we serieus betrokken geweest net  
als bij de gedeeltelijke ophoging en verbre-
ding van de Cuneralaan ter plaatse. Dit 
vooral met het oog op de bescherming van 
de bijzondere flora die Han Runhaar en ik 
daar al tientallen jaren in de gaten houden.  
 
Een derde fase betreft nu een ecologisch 
verantwoorde inrichting van de Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) tussen Grebbeberg en 
Palmerswaard in de uiterwaard tussen ruw-
weg Cunera mattenfabriek en restaurant 
Tanteloes. Ook hierover voerden Han en ik 
zowel mondeling als schriftelijk serieus overleg 
met de provincie (Frans van Diepen) die ons 
vroeg hoe de natuurwaarden het beste ont-
zien worden. 
 

Overleg met boswachter Hugo Spitzen. Foto Dirk 
Prins.  
 

In principe wordt die uiterwaard zoals deze 
onder de Rijnbrug doorloopt, afgezien van de 
leden van de hengelsportvereniging, ontoe-
gankelijk voor recreanten of wandelaars door 
het aanbrengen van rasters langs Cunera-
laan en fietspad door de uiterwaard. Dat gaf 
echter veel protest. Na overleg met zowel 
HUL (boswachter Hugo Spitzen) en de 
provincie is toch besloten een toegangspad 
naar de Rijn te maken zodat er dan een 
rondwandeling mogelijk wordt en zelfs de 
honden daar langs (aan de lijn) meege-
nomen kunnen worden. 
 
Dit betekent echter wel veel extra schapen-
gaas afzettingen en dus voor migrerende 
dieren extra barrières. De WMR bracht vooral 
de Das in het geding die hier ooit zal kunnen 
komen en de provincie denkt nu aan een 
extra dassentunnel onder de Cuneralaan 
door. Er komen voorts enkele extra meidoorn- 
bosjes langs het fietspad als ‘stepping stones’ 
voor de passerende fauna maar we willen 
niet dat die nu juist op enkele plekken komen 
waar de Rode Lijstsoort Kruisbladwalstro 
groeit.  
 
Voor recreanten komt er langs de Cunera-
laan westelijk van de mattenfabriek een pla-
teau waar men een goed uitzicht over Rijn en 
uiterwaard heeft. De uiterwaard onderdoor 
de Rijnbrug blijft extensief beheerd door een 
boer zodat we elk voorjaar kunnen blijven 
genieten van achtereenvolgens het lila van 
de Pinksterbloemen en het massale geel van 
Paardenbloem, Scherpe boterbloem en 
Groot streepzaad. 
 
Dirk Prins 
 

 
Groot streepzaad. Foto Dirk Prins. 
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VERSLAG PADDENWERKGROEP 
 
Opnieuw hebben we ruim 3000 padden 
handmatig overgezet naar de Palmerswaard 
en de Grift  in 2015. Wij werken namelijk niet 
met gesloten schermen en emmers. 
 
Op 14 april, 11 dagen later dan vorig jaar, 
was het de laatste  paddenoverzetavond. De 
start was dit jaar op 7 maart. Tijdens een 
periode van krap 6 weken lag het rapen wel 
twee keer een week  stil bij te koude avond-
en. Het was net als vorig jaar opnieuw een 
erg droge tijd met veel heldere avonden en 
daardoor was het niet gunstig voor de pad-
den.  
Langs de Utrechtsestraatweg/N225 werden 
uiteindelijk 1979 padden en 16 kikkers (naar 
vermoeden allemaal bruine kikkers) over-
gezet naar Palmerswaard. En hieronder 
waren er ook padden die uit het wegrooster 
van de Stokweg konden worden  gevist met 
de straatvuilknijper! Het totaal lag hier 30 % 
lager  dan de 2829 van vorig jaar, maar er 
waren  wel  2x zoveel kikkers dan de 8 van 
toen. 
Langs de Cuneraweg bij Heimerstein bij het 
nieuwe faunascherm waren het dit jaar 1137 
padden en dat is 450 meer dan vorig jaar  
(dus een 65 % toename) en 4 bruine kikkers. 
Van die 1137 padden ging het om 735 
mannetjes en 402 vrouwtjes, en dat zijn  aan-
zienlijk meer vrouwtjes dan bij de gebruikelijke 
3:1 verhouding. 
 
Het algehele totaal bij Rhenen komt zo op 
3116 handmatig overgezette padden en 20 
kikkers (vorig jaar 3516 padden, in 2013 zelfs 
3831, en in 2012 totaal 2822 padden.  

 
 
Dit schommelen in aantal heeft in ieder geval 
te maken met het weer. Als het te lang te 
koud is, worden er geen eieren meer afgezet. 
En het  heeft te maken met het wel of niet 
doorlopen van de dieren in de nacht. Maar 
waarschijnlijk zijn ook de waterstand en 
stroming van belang.  
Toch zit er een stijgende lijn in de padden-
stand bij Rhenen: de jaren voor 2010 ging het 
steeds om minder dan 1000 padden bij de 
N225 en nu al jaren om het dubbele. Opval-
lend was dat de paddendrukte op beide 
plaatsen eigenlijk gelijk opging tot aan de 
eerste week van april, daarna bleef het 
harder doorlopen bij Palmerswaard, met wel 
700 op drie achtereenvolgende avonden, 
terwijl er bij Heimerstein toen nog maar 250 
kwamen aanzetten. 
 
In totaal waren er 35 mensen actief, en dat is 
wel minder dan vorig jaar, maar we kunnen 
gelukkig bouwen op een hele actieve en 
trouwe kern, en we konden ook weer een 
paar nieuwe rapers welkom heten. Opval-
lend is het wel dat er 3 keer zoveel raapsters 
actief zijn dan rapers. Via www.telmee.nl zijn 
onze aantallen op onze werkgroeppagina op 
www.padden.nu terecht gekomen, uitge-
splitst naar  Rhenen-oost/Grift en Rhenen-
west/Palmerswaard.  
 
Dit jaar was er geen aandacht van radio, tv 
of de courant, maar gelukkig wel  een groep 
voldane rapers en geredde dankbare pad-
den.  
 
Olga van de Donk en  Gerard Vernooy. 

 
 
OVERLEG MET DE GEMEENTE RHENEN EN 
VEENENDAAL OVER NATUURBEHEER KWINTEL-
OOIJEN 
 
In de afgelopen periode zijn er twee gesprek-
ken geweest met de wethouders van de 
gemeenten Rhenen en Veenendaal over het 
natuurbeheer in Kwintelooijen. Aanleiding 
was de noodkreet vanuit WMR en IVN dat het 
gebied dreigt dicht te groeien als gevolg van 
het staken van het begrazingsbeheer in 2010.  
De door WMR en IVN opgerichte Natuurwerk-
groep Kwintelooijen doet haar uiterste best 
om het gebied open te houden. De werk-
groep kan met de beschikbare menskracht 
en middelen echter maar een deel van het 
gebied afdoende beheren. 
 

 
Tot 2010 werd het gebied begraasd door Schotse 
Hooglanders. Foto Han Runhaar. 
 
Behalve WMR (Han Runhaar en Jan Klijn) en 
IVN (Bert de Ruiter) waren bij de gesprekken 
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ons redelijk in orde en vervolgens hebben we 
ons daarvan ook nog eens ter plekke laten 
vergewissen door een bezoek aan het 
hoornwerk samen met ecoloog Markus Feijen 
van Het Utrechts Landschap dat de 
beheerder is. KNNV noch WMR heeft er dan 
ook een zienswijze over ingediend. Ook daar 
ligt het werk nu even stil en moet er ook nog 
extra archeologisch onderzoek worden 
uitgevoerd wegens het aantreffen van een 
aantal oorlogsobjecten. 
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richting van het voormalige steenfabrieks-
terrein tot enerzijds een woonwijk van ruim 
250 woningen en anderzijds een natuuront-
wikkeling gedeelte dat aansluit bij de Greb-
beberg zijn we serieus betrokken geweest net  
als bij de gedeeltelijke ophoging en verbre-
ding van de Cuneralaan ter plaatse. Dit 
vooral met het oog op de bescherming van 
de bijzondere flora die Han Runhaar en ik 
daar al tientallen jaren in de gaten houden.  
 
Een derde fase betreft nu een ecologisch 
verantwoorde inrichting van de Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) tussen Grebbeberg en 
Palmerswaard in de uiterwaard tussen ruw-
weg Cunera mattenfabriek en restaurant 
Tanteloes. Ook hierover voerden Han en ik 
zowel mondeling als schriftelijk serieus overleg 
met de provincie (Frans van Diepen) die ons 
vroeg hoe de natuurwaarden het beste ont-
zien worden. 
 

Overleg met boswachter Hugo Spitzen. Foto Dirk 
Prins.  
 

In principe wordt die uiterwaard zoals deze 
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voor de passerende fauna maar we willen 
niet dat die nu juist op enkele plekken komen 
waar de Rode Lijstsoort Kruisbladwalstro 
groeit.  
 
Voor recreanten komt er langs de Cunera-
laan westelijk van de mattenfabriek een pla-
teau waar men een goed uitzicht over Rijn en 
uiterwaard heeft. De uiterwaard onderdoor 
de Rijnbrug blijft extensief beheerd door een 
boer zodat we elk voorjaar kunnen blijven 
genieten van achtereenvolgens het lila van 
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Dirk Prins 
 

 
Groot streepzaad. Foto Dirk Prins. 
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Hooglanders. Foto Han Runhaar. 
 
Behalve WMR (Han Runhaar en Jan Klijn) en 
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Behalve WMR (Han Runhaar en Jan Klijn) en 
IVN (Bert de Ruiter) waren bij de gesprekken 
ook vertegenwoordigers aanwezig van Re-
creatie Midden Nederland. Die voert namens 
het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug 
Vallei en Kromme Rijngebied het beheer uit in 
Kwintelooijen. Het Recreatieschap wordt 
opgeheven, maar is nog verantwoordelijk 
voor het beheer tot en met 2017.  
 

 
Overzicht werkterrein natuurwerkgroep (gestip-
pelde lijn), met gearceerd de stukken die zomer 
2014 zijn gemaaid. Zonder herstel van de jaarrond-
begrazing zal het  niet door ons  beheerde gebied 
dichtgroeien met bos. Bron: Notitie Han Runhaar 
en Bert Budding. 11 november 2014. 
 
Door WMR en IVN werd aangegeven dat 
herstel van het vroegere begrazingsbeheer 
met runderen nodig is om te voorkomen dat 
het gebied verder dichtgroeit met berken, 
iets waar mensen van het Recreatieschap 
inmiddels ook van overtuigd lijken te zijn.  
Door medewerkers van Recreatie Midden 
Nederland samen met de WMR is een schat-
ting gemaakt van de kosten die daarmee zijn 
gemoeid. Daarbij is uitgegaan van jaarrond-
begrazing met 6-10 koeien en aanvullend 
beheer door de Natuurwerkgroep (open 
maken dichtgegroeide delen door kappen 
van bomen en maaien van verruigde delen). 
Berekend  is dat er per jaar € 13.000  nodig is 
voor beheer van het natuurgedeelte, waar-
van ca. € 4000 weer terugverdiend kan 
worden met subsidie vanuit de Subsidierege-
ling Natuur en Landschap. Daarnaast is er 
geld nodig voor herstel van het raster rond 
het gebied. Dat is door Recreatie Midden-
Nederland begroot op € 28.000. Met name 
de kosten van het herstel van het raster 
werden door de gemeenten gezien als een 
onoverkomelijk obstakel. Door WMR werd 
gewezen op de mogelijkheid om hiervoor 
subsidie bij de provincie te vragen. Die heeft 
geld beschikbaar om de nadelige gevolgen 
van de opheffing van het recreatieschap te 

verzachten en de overgang naar een nieuw 
beheer mogelijk te maken. De gemeenten 
willen echter geen subsidie aanvragen zo 
lang nog onduidelijk of het gebied zal blijven 
bestaan en wie het beheer gaat uitvoeren na 
de opheffing van het Recreatieschap. 
Gevolg is dat er tot en met 2017 niets 
verandert en het beheer van het natuur-
gedeelte grotendeels wordt overgelaten aan 
de Natuurwerkgroep Kwintelooijen.  
 

 
In delen van het heideterrein is de heide afge-
storven en wordt het gebied overwoekerd met 
bramen en berken. De natuurwerkgroep heeft 
deze winter bij wijze van proef een deel van de 
heide geplagd.  Foto Han Runhaar. 
 
Door Recreatie Midden-Nederland wordt 
aanvullend een paar weken per jaar druk-
begrazing met schapen toegepast. Dat blijkt 
echter in Kwintelooijen geen effectieve maat-
regel om het dichtgroeien van het gebied 
met berken tegen te gaan. Een troostprijs is 
dat de gemeente Veenendaal bereid is om 
aan het beheer bij te dragen in de vorm van 
menskracht (inzet medewerkers gemeente) 
en geld (vergoeding onkosten natuurwerk-
groep). Ronduit teleurstellend is de opstelling 
van de gemeente Rhenen, die geen enkele 
bijdrage wil leveren aan het beheer van 
Kwintelooijen, en zich op het standpunt stelt 
dat het beheer in de toekomst geheel moet 
worden bekostigd uit economische activi-
teiten in het gebied. Na enig zeuren van onze 
kant werd gesteld dat per gemeente hooguit 
€ 1000  beschikbaar zou kunnen komen. Voor 
een gebied waar tienduizenden bezoekers 
per jaar genieten van een gevarieerd en 
open gebied ! Belangrijk motief van gemeen-
te Rhenen om pas op de plaats te maken is 
dat men eerst iemand aan het werk heeft 
gezet om een brede peiling onder belang-
hebbenden en betrokkenen te houden. Dat 
zou deze zomer gaan gebeuren. Er werd niet 
bij gezegd wanneer er zicht is op een uitslag 
en wat vervolgstappen zouden kunnen zijn.  
 
Han Runhaar en Jan Klijn 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 
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DAMKRO (woningbouw in Elst) 
 
Aan de Elsterstraatweg 51-71 wordt een 
bouwplan voorbereid. Het betreft een aan-
passing van de plannen van weleer (2008), 
toen de grenscorrectie met gemeente 
Amerongen jong was (2005) en 'de bomen 
nog tot aan de hemel groeiden' . Destijds was 
er sprake van 19 à 20 luxe vrijstaande huizen 
(Jan des Bouvrie) voor bijna een miljoen euro 
per stuk (zogenaamde 'hoogwaardige 
inbreiding'). Nu ligt er een plan van Blauw 
architecten' met een max. van 32 woningen: 
vrijstaand, rijtjes en woonschuren. Kwaliteit 
wordt ingeruild voor kwantiteit.  In 2008 waren 
wij ook niet akkoord met dit plan en er is 
behalve het aantal huizen niet veel anders 
dan toen. 
 
Bestemmingsplanwijziging: 1,7 ha agrarische 
grond wordt bouwgrond? 
Begin januari 2015 werden aanwonenden en 
belangstellenden in Elst uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst door de gemeente 
(wethouder H. van den Berg en ambtenaar 
N. van Dixhoorn). De ruim 40 belangstellen-
den werden overrompeld door de plannen 
voor 'een nieuwe wijk' binnen het dorp op dit 
terrein tegenover eethuis "Marimina" aan de 
N225 (Elst-west). 
Enkele toehoorders - waaronder ondergete-
kende namens WMR - bezochten ook het 
rondetafelgesprek van 6 januari jl. en spraken 
daar zeer negatieve reacties uit.  
De aanwezige Raadsleden en/of hun verte-
genwoordigers waren in meerderheid  tegen 
(6) en slechts 2 voor. 
De wethouder werd teruggestuurd met zijn 
plannen en er werd veel meer voorwerk en 
informatie gewenst, voordat het plan in de 
Raad in behandeling genomen zou worden. 
 
Welke stappen moeten er genomen worden?  
Nu (vanaf januari 2015) is het 'Programma 
van Eisen' in voorbereiding voor lokatie 
DAMKRO-terrein Elst UT.  Na voldoende 
instemming hiermee - door aanwonenden en 
belanghebbenden - wordt het plan voor-
gelegd aan de Raad. Die moet goedkeuring 
geven voordat er een nieuwe stap gezet kan 
worden (augustus 2015?).  
Na goedkeuring van de Raad volgt de voor-
bereiding voor de wijziging van het bestem-
mingsplan ter plaatse: van Agrarisch naar 
Wonen. Na goedkeuring van de wijziging van 
het bestemmingsplan volgt het ontwerp voor  
 
 

 
 
de invulling van het terrein met .. huizen 
(2015/16).  
 
Dit plan wordt t.z.t. openbaar en men kan 
dan zienswijzen indienen. Afhankelijk van de 
resultaten, die door diverse zienswijzen zijn 
verkregen, volgt er al dan niet een 
beroepsprocedure. Te beginnen bij de 
gemeente Rhenen, gevolgd door beroep bij 
de Raad van Staten. Er is nog een lange weg 
te gaan. 
 
Volgens de gemeente is het ambitieniveau 
duurzaam bouwen van toepassing op deze 
'nieuwe wijk'.  Bij Vogelenzang geldt niveau 7, 
bij deze bouw moet dat beter, vinden de te-
genstanders.  
 
Omdat de Raad, de aanwonenden en be-
langhebbenden stevig van zich lieten horen 
en met andere ideeën kwamen, proeft de 
gemeente dat er flink aangepast en onder-
handeld moet worden om dit bouwplan 
goed te sturen. Het betreft hier immers een 
agrarisch terrein  dat langdurig (zwaar) ver-
vuild is en er verwaarloosd bij ligt. 
 

 
Overzichtsfoto van de bouwplannen. (Bron 
Gemeente Rhenen/DAMKRO) 
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Het gebied is jaren achtereen door 4 verschil-
lende ondernemers helemaal verknald o.a. 
door ernstige bodemverontreiniging. De ge-
meente Amerongen heeft altijd alles ge-
doogd en bij de grenscorrectie lag er ineens 
een zogenaamd convenant met bouwaf-
spraken 1986/2004.  
 
De ontwikkelaar (DAMKRO) wil niets onderne-
men voordat er een vergunning ligt. Dat is 
opmerkelijk, want er is heel veel te doen voor-
dat er überhaupt over bouwen kan worden 
nagedacht. DAMKRO schijnt wel voor alle 
voorbereidende kosten de rekening gepre-
senteerd te krijgen.  
 
Bouwen langs het dorpslint en verder niets 
Het huidige 'Programma van Eisen' en de mo-
gelijke invulling van het gebied is na de eer-
ste kritiek tot 3 keer toe gewijzigd en bespro-
ken met de belangengroep. Op 18 mei is er 
een laatste (?) 'keukentafelgesprek' met be- 
langhebbenden en daarna vervolgt de  
 

procedure binnen de afdeling RO.  
"Een lastig dossier", kan je wel zeggen.  
 
Voor de WMR is het niet zo moeilijk. Wij zijn 
voorstander van bebouwing alleen aan het  
dorpslint langs de N225 en wijzen bebouwing  
van een rivierlint af. 
Dat betekent een maximum van 10 tot 12 wo-
ningen aansluitend bij het beeld wat hier ter 
plaatse geldt. Meer bebouwing is ongewenst 
in verband met de kwetsbaarheid van het 
achterliggende terrein te weten de uiter-
waarden langs de Nederrijn: Natura 2000 ge-
bied, trekvogelroute en het nieuwe natuurge-
bied vanaf de Amerongse Bovenpolder tot 
aan de Opslag in Elst. 
 
Voorlopig volgen wij de ontwikkelingen op de 
voet en in een komende Nieuwsbrief hoort u 
meer, zo nodig in detail. Daarvoor is het nu 
nog veel te vroeg. 
 
Wil Schulte  

 

KORTE BERICHTEN 
 
OPENING VAN HET MONUMENT ‘FRAGMENTEN 
EN PATRONEN- SLAG OM DE GREBBEBERG’ 
 
Op 19 februari vond de opening plaats van 
het monument met een bijeenkomst in Hotel 
‘Het Paviljoen’ gevolgd door een bezoek aan 
het monument dat is gelegen langs de N225 
op de Grebbeberg.  

Het monument is tot stand gekomen door de 
provincie Utrecht en Rhenen (met 
medewerking van de Stichting ‘De Greb’ en 
het Archeologisch Adviesbureau RAAP)  
vanwege de 75-jarige herdenking van de 
Slag op de Grebbeberg die in mei 1940 
plaats vond. Het monument bestaat uit 
betonnen blokken ter hoogte van de zo-
genoemde ‘stoplijn’ met een ooggetuige 
tekst van een militair die de gevechten heeft 
overleefd en verder een pad tot aan de 
Erebegraafplaats met teksten over de ge-
beurtenissen tussen 11 en 13 mei 1940.  

Onderaan de Grebbeberg zijn ook nog enke-
le symbolische inscripties aangebracht die de 
gevechtshandelingen op 11 mei aangeven. 
Het pad en de symbolische inscripties kunnen 
beluisterd worden door middel van een ‘app’ 
op tablet of smartphone.  

 

 

 

 

Voetpad’ met inscripties. Foto Jules Scholten. 

Het project vormt het laatste deel van de 
reconstructie van de N225 over de Grebbe-
berg met aanleg van fietspaden in 2014.  

Wij hebben ons in voorgaande jaren met 
succes ingespannen om het oorspronkelijke 
plan van de provincie voor de reconstructie 
te verbeteren met als gevolg dat  er veel 
minder bomen gekapt behoefden te worden 
en de taluds in de insnijding in de Grebbe-
berg ook niet meer afgegraven behoefden 
te worden. 
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Tekst uit het verslag van luitenant Van den Boom 
mei 1940. Foto Jules Scholten. 

Verder is er mede door onze inbreng een 
fraai ecoduct aangelegd boven over de 
weg op het diepste deel van de insnijding. 
Het ecoduct verbindt de Grebbeberg met 
de Laarsenberg voor vele soorten dieren 
waaronder boomdieren, dassen en herten. 

Jules Scholten 
 
 
 
 

                         
        

 
 
 
WEGGOOIEN, MOOI NIET! 
 
Een bezoekje aan het Repair Cafe van 
Rhenen was voldoende voor mij om zo en-
thousiast te worden, dat ik ook een Repair-
afdeling in Elst wilde beginnen. Vrijwilligers-
werk waarbij je praktisch bezig kunt zijn slaat 
aan, zo blijkt uit mijn korte ervaring. Binnen-
kort, na 5 maanden voorbereiding, start Re-
pair Café Elst (RC-E). 
 
De HANK als 'tussenpersoon'. 
Via de Elster dorpskrant blijkt behoefte onder-
zoek goed mogelijk. Na 2 maanden achter-
een een oproep te hebben geplaatst met uit-
leg over het Repair Café idee, waren er vol-
doende vrijwilligers om hier een afdeling te 
starten (op papier). Elstenaren met veel en-
thousiasme, kennis en kunde dienden zich 
aan. In mei 2015 is er al een groep van 10 
mensen bijeen! Toezeggingen voor samen-
werking kwamen er ook: Repair Café Rhenen, 
Alleman Welzijn en Wijkgerichtwerken van de 
gemeente Rhenen. Allemaal welkom; fijn om 
niet zelf het wiel opnieuw uit te hoeven vin-
den. 
 
Sponsoren 
Direct blijkt (helaas) dat wij ons zelf voor 100% 
zullen moeten bedruipen. Zelfs gratis onder-
dak - voor 1 dagdeel per maand - kan de ge-
meente niet toezeggen.  
Daar had ik wel op gerekend, want de 
werkwijze van het Repair systeem zorgt: 

 
 

1. voor minder afval (duurzaam gebruik 
van gebruiksvoorwerpen en kleding) 

2. het is educatief (leren repareren aan 
derden) en  

3. het zorgt voor contacten (sociaal, 
maatschappelijk).  

Allemaal onderwerpen die de gemeente zo 
voorstaat in onze participatie maatschappij. 
Gelukkig vonden wij direct de WMR bereid 
om ons te sponsoren en daardoor konden wij 
al voor de start aansluiten bij de landelijke 
organisatie. 
 
Generale repetitie en officiële opening 
Op 2 juni a.s. is het Repair Cafe Elst i.o. in het 
Bestegoed (MFG) aanwezig voor de eerste 
oefening. Wij heten u welkom met goederen  
en we hebben nog een vraag: 
 
Gereedschappen en materiaal die thuis niet 
(meer) gebruikt worden, willen wij graag in  
onze werkplaats gebruiken.  
Denk aan : garen, band en verstelstof. Ook 
schroeven, snoeren en  haken en ogen. 
Verder ook bijvoorbeeld een bankschroefje, 
lijmtang, gereedschap en vergrootglaslamp. 
Enfin, wat niet. Wij kunnen alles gebruiken en 
bij twijfel kunt u de ophaalservice bellen: 
0318-478704 Els Clerx of 0318-471618: Wil 
Schulte. 
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Door het inzamelen van eigen gereedschap 
voor het repareren voorkomen we dat de vrij-
willigers altijd moeten sjouwen. Een naai-
machine is trouwens al geschonken! 
 
Op 1 september a.s. start het RC-E in het 
Bestegoed. Tussen 13.30 en 16.00 uur kunt u 
vrij binnenlopen. 
 
Gratis, maar niet helemaal 
Nieuwe onderdelen aan te repareren spullen 
moeten door 'de klant' zelf worden betaald. 
Ook eventuele consumpties met iets erbij 
moeten worden afgerekend. Als startende 
club kunnen we u helaas niet fêteren. 
 
Wilt u thuis eens snuffelen naar spullen die bij 
ons gebruikt kunnen worden? 
 
Bij een Repair Café blijft er niets 'aan de 
strijkstok hangen'. Gereedschap en materiaal 
wordt benut en van schenkingen worden 
aanschaffingen gedaan ten behoeve van de 
club. Is er na de jaarrekening iets te verdelen,  

 
Foto van Wil Schulte. 
 
Giften graag op :NL23ASNB0707375479 onder 
vermelding van ‘RC-E’ 

voor uit.  dan kiezen we daar gezamenlijk een 
goed doel voor uit Komt er teveel gereed-
schap binnen dan sturen wij dat ook door. 
 

Wil Schulte 
 
 

 
ZWERFAFVAL 
 
Ook dit voorjaar is  weer door een groep 
enthousiaste vrijwilligers gezamenlijk vanuit 
het gemeentehuis een ochtend zwerfvuil  
verzameld, waaraan ik ook heb deelge-
nomen. Met nog iemand verzamelde ik twee 
flinke zakken aan de Kastanjelaan, vooral 
veel oude rommel tussen de plantsoen-
struiken.  
 

 
Bericht uit de RBC over o.a. zwerfafval. Foto van  
het artikel gemaakt door Dirk Prins. 
 
 
 

 
 
Het hele jaar door is het prima af en toe wat 
op te rapen tijdens een wandeling of fiets-
tocht want laten liggen is geen gezicht.... Zie 
de foto van zo’n blikje langs de Autoweg dat 
daar niet thuis hoort! 
 
Dirk Prins 
 
 

 
Foto Dirk Prins.
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KWINTELOOIJEN 
Naast onze zorgen over het beheer van 
Kwintelooijen (zie elders deze Nieuwsbrief) is 
het gebied dit jaar stevig onderwerp van  
discussie. Zowel in de gemeenteraad als 
onder de vele betrokkenen zoals landgoed 
eigenaren en aanwonenden en de WMR. De 
discussie is gaande over eventuele bouw van 
een hotel langs de Oude Veense Grintweg 
en de ontsluiting van die weg plus onder-
nemers initiatieven in de zandgroeve. 
De KNNV (waaronder ik zelf) inventariseert 
ondertussen weer de flora en fauna in Kwin-
telooijen als herhaling op 2000 en 2006.  
 

 

 
Ik zag onder andere de Kleine vos op de 
bloeiende wilgen. 
 
Ook een foto van  3 padden in innige om-
helzing op het liefdespad richting water in 
Kwintelooijen. Hoewel 3 te veel is: 1 vrouwtje 
draagt nu 2 mannetjes!  
 
Dirk Prins 
 
 

 
Een stapeltje padden. Foto Dirk Prins. 

De Kleine Vos. Foto Dirk Prins.  
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