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WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN HALFJAAR? 
 

In deze Nieuwsbrief leest u over wat ons het afgelopen halfjaar bezig heeft gehouden. 

Het betreft gevarieerd nieuws dat, onder meer, gaat over vier belangrijke 

gebeurtenissen die in deze Nieuwsbrief uitgebreid aan de orde komen.  

 

De periode begon helaas niet goed voor ons en voor Rhenen met de uitspraak door 

de Raad van State op 8 juli jl. over ons beroep tegen het bestemmingsplan van de 

gemeente Buren over het industrieterrein Middelwaard West dat is gelegen tegen-over 

Rhenen. In de uitspraak werden alle door ons aangevoerde en goed gedocu-

menteerde beroepsgronden ongegrond verklaard. De beroepen van het Comité 

Middelwaard West en de gemeente Rhenen werden ook ongegrond verklaard. Wij 

hebben het sterke vermoeden dat de Raad van State het niet heeft aangedurfd om 

ons (in  althans een deel van de beroepen) in het gelijk te stellen omdat dat een te 

groot precedent zou hebben geschapen voor soortgelijke ontwikkelingen elders in het 

land. Onze teleurstelling is groot, te meer omdat wij ons in voorgaande jaren steeds 

met succes hebben weten te verzetten tegen het plan van Buren.   

 

In Elst speelt een andere ontwikkeling die ons ter harte gaat. Er bestaat het plan om 

het zogenoemde DAMKRO terrein aan de zuidzijde van de N225 in te richten voor 

woningbouw. Het plan is zeer omstreden. Tijdens een Ronde Tafelgesprek voor de 

gemeenteraad op 22  september jl. werd ons bezwaar tegen het plan ingebracht. 

Daarbij werd ook gewezen op de ernstige bodemverontreiniging door voormalig 

gebruik van het terrein en verder op de ligging van het terrein direct naast het Natura 

2000 gebied in de uiterwaarden langs de Neder Rijn. In november ging de 

gemeenteraad gelukkig niet akkoord met het voorstel en stuurde het terug naar de 

agendacommissie.   

 

Eind augustus organiseerden wij een soort brainstorm voor onszelf en met enkele 

anderen buiten de kerngroep om onder externe deskundige leiding na te denken over 

de toekomst van de WMR. Volgend jaar bestaan wij al 45 jaar en dat willen wij graag 

op dezelfde goede voet voortzetten. De aanleiding voor de ‘brainstorm’ was dat 

versterking en verjonging van de kerngroep hard nodig is. Wij zijn er tot nu toe niet 

goed in geslaagd om dat voor elkaar te krijgen. De uitkomst van het denkwerk met 

daarbij een ‘hartenkreet’ aan allen die de WMR een warm hart toedragen, kunt u 

lezen in het artikel dat gaat over onze toekomst.   

 

Dit voorwoord eindigt op een heel positieve noot. Op 25 november jl. organiseerden 

wij een uitstekend bezochte themabijeenkomst voor onze donateurs en belang-

stellenden over het ontstaan van het natuur- en recreatiegebied Kwintelooijen en het 

huidige alsook het toekomstige onderhoud en beheer daarvan. De bijeenkomst vond 

plaats in het restaurant de Drie Zussen op de grens tussen Rhenen en Veenendaal. In 

2018 houdt de huidige beheerder van het gebied, het Recreatie-schap Midden-

Nederland, op te bestaan en daarmee wordt het toekomstige beheer van dit 

prachtige natuur- en recreatiegebied onzeker. De timing van de bijeenkomst was 

perfect gekozen als opmaat naar de ‘Kwintelooijen Conferentie’ van de gemeente 

die op 10 december plaats vindt in Ouwehands Dierenpark over de wijze waarop het 

toekomstige beheer inclusief de financiën daarvoor veilig gesteld kan worden.   

 

Wij wensen onze donateurs en lezers van deze Nieuwsbrief veel leesplezier en prettige 

feestdagen. 

 

Namens het bestuur van de WMR,  

Jules Scholten, bestuurslid 
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DE TOEKOMST VAN DE WMR  
 

Binnen de kerngroep van de WMR wordt intensief nagedacht over onze toekomst als 

vertegenwoordiger voor het natuur- en milieubelang in Rhenen en omgeving. Dat is 

nodig omdat wij al geruime tijd bezig zijn te streven naar versterking van de kern-groep 

en de opvolging van de oudere leden in de kerngroep. Wij zijn tot nu toe, ondanks alle 

inspanningen, er nog niet goed in geslaagd de continuïteit van de WMR te 

waarborgen. In dit openingsartikel leggen wij uit hoe wij tot nu toe zijn omgegaan met 

het probleem van versterking en opvolging en over onze (voorlopige) conclusie hoe 

het verder moet gaan. 

Historische foto van de kerngroep, met o.a. Dirk Prins (2e van links), Wil Schulte (6e van 

links) en Alie de Boer (2e van rechts). Bron van de foto is helaas onbekend.  

 

In de vorige Nieuwsbrief, die verscheen in juni 2015, vertelden wij over onze activi-teiten 

op het gebied van het volgen en becommentariëren van gemeentelijk en provinciaal 

beleid en over onze inspanningen om de aanzienlijke natuurwaarden die aanwezig 

zijn in Rhenen en directe omgeving, in stand te houden en te bevorderen met 

werkgroepen en natuurvriendelijke acties. Rhenen ligt in een bijzondere omgeving 

waar het Rivierengebied, de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei elkaar 

ontmoeten met een unieke rijkdom in reliëf,  verschillende landschappen en planten- 

en dierensoorten, Zo vertelden wij u over het enthousiaste werk van de 

Natuurwerkgroep Kwintelooijen, waarin de WMR samenwerkt met IVN Veenendaal - 

Rhenen, die probeert het bijzondere natuurkarakter van de voormalige zandgroeve 

Kwintelooijen te beschermen en in stand te houden. Wij vertelden ook over de 

activiteiten van de paddenwerkgroep, die elk voorjaar letterlijk duizenden padden, 

alsook kikkers en salamanders overzet op de Cuneraweg bij Heimerstein en langs de 

N225 aan de westkant 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 om het overzetten meer succesvol te kunnen 

uitvoeren.  
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Het gemeentelijke en provinciale beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening 

heeft helaas overwegend oog voor het economische belang van de industrie, de 

landbouw en het toerisme en veel minder voor het natuur- en milieubelang dat 

daardoor in het beleid en in het nemen van concrete besluiten dikwijls aan het kortste 

eind trekt. Wij hebben dat kunnen zien in het Binnenveld waar de intensieve landbouw 

voorrang krijgt boven het natuurbelang en de noodzakelijke water-standverhoging 

wordt tegen gehouden. In de Natura 2000 gebieden in de uiter-waarden van de 

Neder Rijn wordt ook voortdurend geknabbeld aan de omvang van die gebieden en 

hun instandhoudingsdoelen, zie de aanleg van de parkeer-plaats Paardenmarkt in de 

Veerweide en het toestaan door de gemeente Buren van de industriële 

ontwikkelingen in de uiterwaard van de Middelwaard West tegenover Rhenen. Het 

natuurbeheer van Kwintelooijen dreigt in gevaar te komen nadat het Recreatieschap 

in 2017 ophoudt te bestaan en er nadien onvoldoende fondsen beschikbaar dreigen 

te zijn voor het benodigde onderhoud en beheer (zie hierover ook verderop in deze 

Nieuwsbrief).       

 

Ook vertelden wij, in verband met dit alles, over ons aanhoudende probleem om al 

onze activiteiten te kunnen bemensen en goed te kunnen voortzetten. Dat willen wij 

van harte omdat de WMR al bijna 45 jaar actief is in Rhenen en dat graag zou willen 

voortzetten. Onze betrokkenheid vergt echter  veel inzet en tijd van vrijwilligers, die de 

natuur en het milieu een warm hart toedragen. U moet weten dat het merendeel van 

onze activiteiten wordt uitgevoerd door een betrekkelijk kleine kerngroep van 

ongeveer 12 mensen die beschikken over verschillende vaardigheden, waaronder 

kennis van planten, dieren en hydro-ecologie, van ruimtelijke ordening en de daarmee 

verband houdende kennis van juridische zaken, van milieu- en zichthinder, van het 

onderhoud van de website en van de redactie van de Nieuwsbrieven. De 

samenstelling van deze groep vindt u op de achterzijde van de Nieuwsbrief. De 

kerngroep wordt gesteund door een grote groep van trouwe donateurs die ons werk 

financieel mogelijk maakt. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk en dankbaar. Niettemin 

moet het feitelijke inhoudelijke werk worden verricht door de  leden van de kleine 

kerngroep. Er is daarom grote behoefte aan nieuwe actieve vrijwilligers, te meer 

omdat de gemiddelde leeftijd van de kerngroepleden hoog is (verscheidene leden 

zijn ouder dan 70 jaar) en er dus gedacht moet worden aan opvolging van de al heel 

lang werkzaam zijnde leden die vroeg of laat plaats willen en moeten maken voor 

nieuwe vaardige en enthousiaste vrijwilligers. We waren en zijn dan ook constant op 

zoek naar versterking van de kerngroep.  

 

Het moet ons helaas van het hart dat wij daar slechts zeer ten dele in zijn geslaagd  

ondanks vele pogingen om in brede kring te zoeken naar geschikte kandidaten. Wij 

besloten daarom om onderling en met enkele anderen buiten de kerngroep, eens 

goed na te denken over de toekomst van de WMR en dat te doen onder externe 

deskundige begeleiding. Dat gebeurde op 30 augustus jl.. Deze brainstorm leverde 

met name drie mogelijkheden op om onze toekomst veilig te stellen:  

 

(1) doorgaan met proberen nieuwe en vaardige kerngroepleden te vinden 

       die taken kunnen overnemen en voortzetten,  

(2) bij het niet slagen daarvan de WMR in een soort ruststand te plaatsen met de 

            mogelijkheid om wanneer dat echt nodig is, actief te worden en  

(3) samenwerking te zoeken met een andere aanverwante organisatie en met 

             name met IVN Veenendaal - Rhenen.  

 

Ten einde de derde mogelijkheid te verkennen, spraken wij op 30 oktober jl. met de 

voorzitter van IVN Veenendaal – Rhenen. Tijdens dat gesprek bleek dat er naast de 

vele goede  raakvlakken ook duidelijke verschillen zijn. Zo is er een groot schaal-verschil 

tussen IVN en WMR. IVN kan uit een veel groter reservoir van actieve leden putten dan 

wij dat kunnen. IVN ontvangt naast de contributie van leden en  

donateurs, een  gemeentelijke subsidie voor zijn  educatieve activiteiten die essentieel 
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is voor zijn financiële situatie, terwijl wij bestaan van donaties en giften van mensen die 

ons werk een warm hart toedragen.  

 

De voorzitter van IVN zei toe om in zijn bestuur na te gaan welke vorm van 

samenwerking mogelijk zou kunnen zijn naast de samenwerking die al bestaat in de 

vorm van de Natuurwerkgroep Kwintelooijen. De kans van slagen voor een intensieve 

vorm van samenwerking lijkt echter niet groot te zijn. De verschillen in omvang, 

organisatie, taken en financiële (on)afhankelijkheid zijn groot en misschien wel te groot 

voor een intensieve vorm van samenwerking. Ongeacht de uitkomst  zullen we echter 

blijven zoeken naar raakvlakken. Daarnaast blijven we voorlopig bezig met te 

proberen nieuwe en vaardige kerngroepleden te vinden. Daartoe herhalen wij onze 

oproep in de vorige Nieuwsbrief:  

 

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. Onze website www.stichtingwmr.nl geeft u nadere 

en overzichtelijke informatie over onze activiteiten. We maken graag een afspraak 

voor een nadere toelichting! 

 

Mocht het echter zo zijn dat onze pogingen geen blijvend resultaat opleveren, dan 

zien wij helaas geen andere mogelijkheid dan de WMR in een soort ruststand te zetten 

met een zeer beperkt aantal activiteiten.  

 

Wij horen graag van u! 

Namens de kerngroep, 

 

Roel van de Weg, voorzitter   

Jules Scholten, bestuurslid 

 

 

 

INDUSTRIETERREIN MIDDELWAARD WEST 
 

Beroepen tegen het bestemmingsplan 

In de vorige Nieuwsbrief van juni 2015 meldden wij dat de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State na de zitting op 9 maart jl. over de beroepen tegen het 

bestemmingsplan Middelwaard West, de termijn voor de uitspraak tot twee maal toe 

had verlengd. Uiteindelijk kwam op 8 juli jl. de uitspraak. En die was niet prettig voor 

Rhenen. In de 17 bladzijden tellende uitspraak zijn alle beroepsgronden die de WMR 

en de Stichting Comité Middelwaard West (CMW) alsook die van de gemeente 

Rhenen, ongegrond verklaard. Het is duidelijk dat de WMR en het Comité niet gelukkig 

zijn met de voor Rhenen zeer teleurstellende uitspraak. De uitspraak wordt als extra 

teleurstellend ervaren omdat in voorgaande jaren door onze beroepen drie eerdere 

bestemmingsplannen voor het industrieterrein waren vernietigd door de Afdeling 

bestuursrechtspraak. Verder was er hoop op een beter resultaat door de gunstige 

uitspraak van de Afdeling in juli 2014 met de toewijzing van ons verzoek voor een 

voorlopige voorziening waarmee de werking van het bestemmingsplan werd 

opgeschort tot na de definitieve uitspraak over de beroepen.  

  

Er kan nu worden gesteld dat het uitzicht vanuit de historische stad Rhenen door deze 

uitspraak voor goed zal worden verpest door de bouw van de 40 meter hoge en ca. 

100 meter brede silo van AgruniekRijnvallei. Rhenen zal daarnaast ernstige milieuhinder 

qua geluid, stof en licht gaan ondervinden van de activiteiten van de drie bedrijven 

op het industrieterrein, met name door de op- en overslag van zand en grind door 

K3Delta met het in gebruik hebben van de drijvende klasseerinstallatie op de plas en 

de sorteerinstallatie op het land. In de uitspraak gaat de Afdeling bestuursrechtspraak 

http://www.stichtingwmr.nl/
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geheel mee met de argumenten van de gemeente Buren, zoals die zijn gepresenteerd 

in het bestemmingsplan en het verweerschrift van de gemeente Buren. Ter illustratie 

dient het volgende voorbeeld. In haar verweerschrift stelt Buren onomwonden dat: in 

de belangenafweging rekening is gehouden met het landschappelijke belang en het 

belang van een vrij uitzicht vanuit de historische binnenstad van Rhenen, maar dat de 

bedrijfsbelangen van AgruniekRijnvallei zwaarder wegen dan deze belangen. 

  

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt daarop als volgt: Nu de gemeenteraad van 

Buren een noodzaak voor de nieuwe silo heeft kunnen aannemen, een 

beeldkwaliteitsplan ten behoeve van de landschappelijke inpassing is opgesteld en 

de afstand vanaf het bedrijventerrein tot de historische binnenstad van Rhenen 

ongeveer 800 m is, ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat de raad van 

Buren - bij afweging van de betrokken belangen - overwegende betekenis had 

moeten toekennen aan het belang van het voorkomen van aantasting van het 

bestaande landschap en het uitzicht vanaf de historische binnenstad van Rhenen. 

 

 
Drijvende klasseerinstallatie ‘Juliana’, die in de toekomst tegenover Rhenen komt te liggen in de 

waterplas. Foto Jules Scholten. 

 

Deze ervaring leert eens te meer dat wanneer er een conflict optreedt tussen het 

bedrijfsbelang en het daarmee samenhangende economisch belang enerzijds en het 

natuur- en landschap belang anderzijds, de natuur en het landschap uiteindelijk 

(bijna) altijd aan het kortste eind trekken. De uitspraak roept het gevoel op dat de 

Afdeling bestuursrechtspraak het niet heeft aangedurfd om tot een andere voor 

Rhenen meer gunstige uitspraak te komen omdat die een belangrijke precedent-

werking zou hebben voor soortgelijke ontwikkelingen elders in Nederland.  

Ondanks de teleurstellende uitspraak kijken wij toch met voldoening terug op onze 

jarenlange inspanningen in het verzet tegen de industriële ontwikkelingen in de 

Middelwaard West. Wij weten dat wij ons geen verwijt hoeven te maken dat wij ons 

onvoldoende ingezet zouden hebben om uiteindelijk tot een beter resultaat voor 

Rhenen te komen.  
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Omgevingsvergunning voor K3Delta 

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk was geworden, ligt de weg open voor de 

realisatie van alle voorgenomen ontwikkelingen voor de bedrijven op het indus-

trieterrein. Daarvoor zijn nog omgevingsvergunningen nodig die moeten worden 

verleend door B&W van Buren. Het ontschors- en verchipbedrijf Middelwaard B.V. 

kreeg al in 2012 de beschikking over de nodige omgevingsvergunningen, waarna dit 

bedrijf twee bedrijfshallen en een damwand plus loswal langs de plas aanlegde. De 

twee andere bedrijven (AgruniekRijnvallei en K3Delta) hebben nog omgevings-

vergunningen nodig voor de uiteindelijke realisatie van hun voornemens. In onderling 

overleg tussen het Comité Middelwaard West en de WMR werd afgesproken dat het 

Comité zich zou bezig houden met het bestuderen van de omgevingsvergunningen 

en het indienen van zienswijzen - en zo nodig – het instellen van beroep(en).   

 
Op 19 oktober jl. maakte B&W van Buren het ontwerpbesluit voor de omgevings-

vergunning voor K3Delta bekend. Op 12 november jl. diende het Comité zijn zienswijze 

in ter verbetering van deze vergunning. Daarin wordt gewezen op de noodzakelijke 

opname van zogenoemde beoordelingspunten op de noordoever van de Rijn in 

Rhenen, zodat Rhenen in staat zal zijn te oordelen over de handhaving van de 

geluidzone. Het ontwerpbesluit geeft namelijk aan dat voor de handhaving van de 

geluidzone (die precies is gelegd op de grens met Rhenen in het midden van de Rijn) 

slechts beoordelingspunten binnen de zone voor het meten van geluid worden 

opgenomen.  

De opname van beoordelingspunten op de noord-

oever komt ook tegemoet aan het grote gevoel van 

bezorgdheid dat van meet af aan heeft geheerst in 

Rhenen over de industriële ontwikkelingen in de 

Middelwaard West. Verder dringt het Comité in de 

zienswijze aan op voorschriften voor de drijvende 

klasseerinstallatie en de onder water opslag van zand 

en grind en de borging daarvan, alsook de hoogte 

van de installaties op het land en het vermijden van 

lichthinder.  
Foto van geluidverbodsbord. Bron onbekend.  

 

Het Comité zal bezien hoe verder te handelen in het 

geval dat B&W van Buren onvoldoende ingaat op de zienswijze. Er is op dit moment 

geen aanwijzing wanneer het ontwerpbesluit voor AgruniekRijnvallei bekend zal 

worden. 

 

Jules Scholten 

 

 

 

KOMEN DE GROTE GRAZERS TERUG OP KWINTELOOIJEN? 

 
informatiebijeenkomst over de toekomst voor dit natuur- en recreatiegebied 

Op 25 november jl. organiseerde de WMR een voorlichtingsbijeenkomst over de 

toekomst van het natuurgebied Kwintelooijen. Tijdens de bijeenkomst werd een 

presentatie gegeven over het ontstaan van het natuurgebied in de voormalige 

zandgroeve en het huidige beheer daarop met aansluitend een discussie tussen een 

aantal panelleden en de zaal over de toekomst van het gebied. Dat is nodig omdat 

het Recreatieschap dat het gebied beheert, in 2017 ophoudt te bestaan waardoor 

het toekomstige onderhoud en beheer op een andere wijze zeker gesteld moet 

worden, wil het gebied zijn aanzienlijke natuurwaarden in combinatie met recreatie-

mogelijkheden behouden en versterken.  

Hieronder staat het verslag van deze bijeenkomst waarvoor een flink aantal (ca. 80 

personen) betrokkenen bij en belangstellenden in het gebied waren gekomen naar 
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de plaats van de bijeenkomst in de ‘Drie Zussen’ op de grens tussen Rhenen en 

Veenendaal.  De foto’s in dit artikel zijn –op één na-  gemaakt door Fred Hoorn. De 

bijeenkomst werd voorbereid door Esther Slotboom en Hans Molkenboer.  

 

Inleiding door Han Runhaar 

De opbouw van de inleiding door 

Han Runhaar was ingenieus. Hij 

begon met de ontstaans-

geschiedenis van Kwintelooijen 

tijdens de voorlaatste IJstijd 

ongeveer 150.000 jaar geleden tot 

het gebruik van het gebied tot ca. 

1980 als zandgroeve. Daarna 

volgde het  plan in 1985 om hier 

een golfbaan aan te leggen. 

Daardoor dreigde de recreatie en 

openstelling voor het grote publiek 

in gevaar te komen.    
     Op de foto Han Runhaar aan het woord.  

 

Dit voorstel tot gebruik en  privatisering leidde tot de grote actie “Kwintelooijen Open”. 

Met ‘Open’ werd toen in overdrachtelijke zin bedoeld: ‘Opengesteld’. Anno 2015 is 

dezelfde slogan van toepassing, maar dan letterlijk: het open en gevarieerde 

landschap dreigt verloren te gaan door slecht onderhoud en het wegbezuinigen van 

de Schotse Hooglanders, die als grote grazers zorgden voor natuurlijk onderhoud. 

Hellingen en heide worden overwoekerd door bomen en struiken. Met als gevolg: risico 

van verlies van biotopen voor zeldzame flora en faunasoorten en verlies van 

biodiversiteit. Dat de biodiversiteit zeer groot is, bleek uit een inventarisatie door de 

KNNV in 2006. Daaruit bleek dat het gebied maar liefst 57 rode lijst soorten herbergt. 

Dat is een zeer groot aantal in vergelijking met andere natuurgebieden.  

 

 
Rond Wintergroen (links) en Grondster. Beide zijn Rode Lijst soorten die voorkomen in 

Kwintelooijen.. Foto’s Dirk Prins. 

 

Vrijwilligers Natuurwerkgroep Kwintelooijen 

Han vervolgde zijn presentatie met te vertellen dat sinds 2011 een Natuurwerkgroep 

actief is in het gebied die probeert het dichtgroeien met bomen en struikgewas te 

voorkomen en daarmee de grote verscheidenheid in het landschap en soorten te 

behouden. De werkgroep is een samenwerkingsverband tussen de WMR en IVN 

Veenendaal – Rhenen. Toen Han het vrijwillig onderhoudswerk door de Natuurwerk-

groep toelichtte, met name de ontoereikendheid van helpende handen, maakte hij 

een bruggetje naar een verrassende oproep voor nieuwe vrijwilligers: “Vrijwilligers 

gezocht: 365 dagen per jaar beschikbaar die ook in eigen onderhoud kunnen voor-

zien”. Bij het vertoon van een foto van een grazende Schotse Hooglander bleek welk 

soort vrijwilliger hij op het oog heeft! Grote hilariteit en algemene bijval was het gevolg. 

Han hield vervolgens een warm pleidooi voor terugkeer van de grote grazers en herstel 
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van het wildraster. Bovendien werkt de aanwezigheid van deze grote dieren met 

hoorns afschrikwekkend en dus preventief tegen eigenaren van los-lopende honden. 

Honden, die misschien onbedoeld, zorgen voor onrust en vernieling van leefgebieden 

van zeldzame flora en fauna. Met deze grote dieren als toezicht-houders worden de 

kosten voor een BOA (bijzonder opsporingsambtenaar) bespaard.  

 

Paneldiscussie 

Na het betoog van Han volgde een panel-

discussie met vragen uit het publiek onder de 

kundige leiding van Johan Bouma. Het panel 

bestond uit burgemeester Hans van der Pas (ook 

lid van het Dagelijks Bestuur van het 

Recreatieschap), Peer Verkuijlen (proces-

manager gesprekken met belanghebbenden bij 

Kwintelooijen), André van Es (bewoner 

Rhenendael en oprichter van de Vereniging 

Vrienden van Kwintelooijen), Bert de Ruiter (lid 

van  IVN en oud-voorzitter) en Han Runhaar 

(plaatsvervangend voorzitter WMR). 
Johan Bouma, avondvoorzitter. 

 

Kwintelooijen Conferentie 10 december 

2015  

De panelleden Hans van der Pas en Peer 

Verkuijlen konden zich maar beperkt 

uitspreken i.v.m. de aanstaande grote 

Kwintelooijen Conferentie op 10 december 

in Ouwehand. Tijdens deze conferentie 

worden de resultaten van de gesprekken 

van Peer Verkuijlen met betrokken partijen 

bekend gemaakt. Waarschijnlijk zullen dan 

ook conclusies getrokken worden met 

voorstellen voor een nieuwe vorm van 

beheer van Kwintelooijen.   

   
Op de foto het panel met van links naar rechts Bert de Ruiter,  André van Es, Peer Verkuijlen, 

burgemeester Van der Pas en Han Runhaar. 

 

Opheffing van het Recreatieschap 

Nieuw beheer is nodig omdat de huidige beheerder, het Recreatieschap, in 2018 stopt 

met haar beheerstaken voor drie gebieden in Rhenen (Kwintelooijen, passantenhaven 

en trimbaan Stadsbossen). Het Recreatieschap is een gemeen-schappelijke regeling 

van gemeenten in Utrecht. Alle gemeenten leveren hieraan per inwoner een jaarlijkse 

financiële bijdrage. Voor Rhenen is dit € 35.000, voor Veenendaal € 120.000. Feitelijk is 

het vertrek van het Recreatieschap uit ZO-Utrecht een bezuinigingsmaatregel van de 

deelnemende gemeenten. Overigens was Rhenen tegenstander van opheffing van 

het Recreatieschap.  

 

Bestemmingen op Kwintelooijen 

Planologisch liggen op het gebied Kwintelooijen twee bestemmingen. Het gedeelte 

vanaf de ingang t/m motorcrossbaan van de MACRO heeft bestemming Dag-

recreatie. Het gedeelte rond de waterplassen heeft bestemming Natuur. Hiermee is 

de combinatie van natuur en recreatie ook formeel vastgelegd.  
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Standpunten panelleden 

Burgemeester Van der Pas vertelde te streven naar een balans tussen recreatie - 

natuurontwikkeling en beheer. Maar het zal lastig worden. Hij sprak twee keer over een 

‘Houdini-act’. Als voorschot noemde hij de vorming van een gebiedscommissie om 

afspraken na te komen. Op dit moment is de  burgemeester nog lid van het Dagelijks 

Bestuur van het Recreatieschap en hij kan een belangrijke rol spelen als het gaat om 

de overdracht en staat van onderhoud van de beheergebieden in Rhenen. Maar de 

eindbeslissing over de toekomst van Kwintelooijen ligt straks in handen van de 

gemeenteraad Rhenen en Provinciale Staten Utrecht. 

Voor Peter Verkuijlen is, na zijn inventarisatie van opvattingen belanghebbenden, de 

vraag: “Hoe kunnen we samen optrekken?”. Maar ook: “Geef aan wat nodig is om 

openheid van het gebied te behouden?” Wat zijn de ambities voor de toekomst?” En 

er moet ook rekening gehouden worden met eerdere afspraken, zoals het Convenant 

tussen Prattenburg, colleges van de gemeenten Rhenen en Veenendaal en GS 

provincie Utrecht. “Het gaat ook om een betrouwbare overheid”. 

André van Es: ‘de Vereniging Vrienden van Kwintelooijen’ wil contacten leggen en 

fondsen werven voor projecten op Kwintelooijen, bijv. via het Wereld Natuurfonds en 

de Postcodeloterij. 

Bert de Ruiter vindt de combinatie van natuur en recreatie prachtig. Maar het is nodig 

om een balans te vinden tussen recreatiedruk en waardevolle natuur”. 

Han Runhaar stelde vast: “Iedereen is het eens over natuurbehoud. Maar wie zal dit 

betalen?” 

 

Over geld en financiering kon op deze avond nog niet gesproken worden. Wel over 

kansen, doelen en verschillende scenario’s.  

 

 
Op de voorgrond het discussiepanel en daarachter belangstellenden. Foto Dirk Prins.  
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 Discussievragen en scenario’s uit het publiek: 

 Woordvoerder namens de gebruikers  van de mountainbikeroutes (Patrick 

Jansen) benadrukte dat ook mountainbikers genieten van de omgeving en 

bereid zijn hiervoor iets te doen. Zij betalen nu jaarlijks per lid  € 7,50 voor 

onderhoud paden en zouden ook bereid zijn de handen uit de mouwen te 

steken bij het natuuronderhoud door de Natuurwerkgroep Kwintelooijen. 

 Betaald parkeren? €2,00 per auto.  Reactie burgemeester: dan moet je ook 

zorgen voor goede ontsluiting en parkeervoorzieningen. 

 Navolging van actie Staatsbosbeheer: koop of sponsor een Schotse 

Hooglander! Reactie: goed idee. 

 Waarom niet samenwerken met Utrechts Landschap? Het UL heeft ervaring 

met grote grazers in Blauwe Kamer en Plantage Willem III. Reactie: goed idee. 

 Wat kan de recent opgerichte Vereniging Vrienden van Kwintelooijen doen? 

Reactie: fondsen werven. 

 Een informatiepunt of bezoekerscentrum met voorlichting over het gebied? 

Reactie: IVN is groot voorstander van een bezoekerscafé. 

 Kunnen ook andere grazers ingezet worden? Bijv. Exmoor pony’s? Een oerras. 

http://www.aalsbeek.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=96&It

emid=238 of Galloways?  Of schapen?  Reactie: schapen zijn kleine grazers en 

die zijn onvoldoende in staat om bebossing en opslag van struiken tegen te 

gaan. 

 Verkopen van vlees bij overpopulatie van grote grazers.  Reactie: HUL en 

Staatsbosbeheer bieden ook vlees aan. Reactie Peter Verkuijlen: betrek ook 

gesprekspartner LTO erbij als het om vleesproductie gaat. 

 Er is nog steeds een formeel Beheerplan Kwintelooijen. Hoe zit het met de 

uitvoering  door het Recreatieschap? Reactie burgemeester: punt voor DB van 

het Recreatieschap. 

 

 

Dank en conclusie 

Voorzitter Roel van de Weg (op de foto net 

zichtbaar achter Han) dankte het publiek 

en er werden pakketten met 

streekproducten uitgereikt aan de inleider, 

panelleden en discussieleider Johan 

Bouma.  In het bijzonder werd Marieke 

Oegema bedankt voor haar inzet tijdens 

de dagen dat de werkgroep aan het werk 

is. Zij zorgt dan voor de catering maar ook 

dat men niet al te hard werkt. 
 

 

Han Runhaar met rechts van hem Marieke Oegema. 

 

Deze bijeenkomst over natuur en natuurbehoud in samenhang met het recreatieve 

gebruik was succesvol: het gaf uitstekende voorlichting over de bijzondere natuur-

waarden van het gebied; er was een goede opkomst met waardevolle suggesties uit 

het publiek. De bijeenkomst vond plaats op een gunstig moment, drie weken voor de 

Kwintelooijen Conferentie op 10 december. En er zijn goede ideeën en scenario’s uit 

voort gekomen die verder besproken en uitgewerkt moeten worden.  

 

Willy Hoorn   

 

 

 

 

http://www.aalsbeek.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=238
http://www.aalsbeek.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=238
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RHENEN-ZUID: EVZ EN ‘STROOMLIJN’ 
 

In onze vorige WMR Nieuwsbrief (2015 nr. 1) schreef ik over het ‘Gegraaf langs de rivier’ 

met o.a. iets over wat er aan de Zuidzijde van Rhenen bij de nieuwe woonwijk van 

Vogelenzang en in de uiterwaard tot aan Tanteloes staat te gebeuren aan 

landschappelijke veranderingen. Enerzijds gaat het hier om een natuurbeschermings-

waardig verantwoorde herinrichting c.q. tot stand komen van een Ecologische 

Verbindingszone (EVZ). Anderzijds om een aanpassing in het kader van de derde fase 

van hoogwaterbescherming onder de naam ‘Stroomlijn’ na Deltaplan en Ruimte voor 

de Rivier. Mogelijk dat de hiermee gepaard gaande werkzaamheden tijdens het 

verschijnen van deze nieuwsbrief intussen gestart zijn, want dit gebeurt altijd in het 

‘dode’ seizoen. Dat zagen we en zullen we nu eveneens nog zien gebeuren in het 

winterhalfjaar bij de ingrepen aan het hoornwerk bij de Grebbesluis en in  

Palmerswaard.  

 

 
Foto met op de achtergrond Vogelenzang en op de voorgrond een stukje Schouten-

boomgaardweg. Foto dateert uit 2013, zonder bebouwing nog dus. Foto van Jules Scholten, 

genomen vanaf de Cuneratoren. 

 

Ik kom er graag nog eens op terug wat betreft het traject van Vogelenzang tot 

Tanteloes. Eerstens omdat ik er afgelopen groeiseizoen samen met nog iemand weer 

eens een intensieve inventarisatie van de flora heb verricht voor Floron. Ten tweede 

omdat één van onze donateurs, die aan de Cuneralaan woont, in een mail aan ons 

zijn zorgen uitsprak over een aangekondigde bomenkap. Om met dat laatste te 

beginnen: deze Rhenenaar hoorde van de heer Ter Haar, de boer die hier de 

uiterwaard beheert, dat Rijkswaterstaat van plan is de ‘begroeiing’ tegenover de 

Schoutenboomgaardweg in de uiterwaard te kappen en dat noemde hij ‘een zeer 

tragische ontwikkeling als zo iets daadwerkelijk gaat gebeuren’.  Met hem hebben 

meer omwonenden en andere Rhenenaren volgens hem zorg daarover want: 
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1. ‘de bosschages camoufleren nu nog enigszins het directe zicht op de 

 industriële ontwikkeling aan de overzijde’;  

2. er blijft ‘een kaal biljartlaken’ over, en vogels en vlinders kunnen er niet meer 

nestelen en nectar en rijpe bessen halen van vlier en meidoorn; 

3. er zijn grote vraagtekens te plaatsen bij de zinnigheid waar het gaat om 

verbetering van de doorstroming bij hoog water want veel van de begroeiing 

staat binnen de zomerdijk, en de dwarsverbindingen van fietspad, Rijnstraat en 

Veerweg zijn veel meer bepalend’. Dus zou ‘een ondertunneling middels een 

aantal forse buizen onder die dwarsverbindingen heel wat meer resultaat 

opleveren’. 

 

Vervolgens werden vragen aan ons 

gesteld of we hiervan op de hoogte 

zijn, er contacten met RWS over 

hebben en of ‘het de moeite loont 

om te pogen RWS op andere 

gedachten te brengen’ middels 

een onafhankelijk onderzoek naar 

het nut van de boomkap, met 

inschakeling van de pers en 

overbrengen van de ongerustheid 

in Rhenen eventueel met een 

handtekeningenlijst’. En zijn 

toezeggingen om daarbij zo 

mogelijk te helpen. 
Oostoever van de ontzandingsplas. Foto Dirk Prins, 

 

Wij hebben geantwoord dat we van dit alles op de hoogte zijn en dat we al vele jaren 

in dit zuidelijk deel van Rhenen in het overleg betrokken zijn, in eerste instantie in relatie 

tot de ontwikkeling van Vogelenzang van industrie- tot woongebied.  

 
Foto van de bouwactiviteiten in 

Vogelenzang van 23-9-2012. Foto van 

Dirk Prins.  

 

Met daarbij wat ons, maar zeker ook 

wat de Provincie betreft, een 

serieuze inrichting van een EVZ van 

en in Vogelenzang naar Palmers-

waard (zie eerdere nieuwsbrieven). 

Vervolgens werden we ook 

betrokken in een overleg over de 

plannen om in het kader van 

Stroomlijn langs de Rijn de 

vegetaties aan te passen, met 

name het kappen van opslag van 

struiken en bomen. Ik heb ook de KNNV afdeling Wageningen gealarmeerd want dit 

speelt uiteraard ook in de Bovenste polder aldaar en ook aan de overkant van de rivier 

bij Opheusden. Ik was bij een brede bijeenkomst daarover in Randwijk/Zetten. Op 17 

juli jl.  is er bij mij thuis vergaderd met iemand van het adviesbureau dat voor RWS de 

concrete ingrepen aangeeft op grote kaarten van alle betrokken uiterwaarden. 

Vooral een aantal wettelijk beschermde diersoorten zoals Oeverzwaluw, IJsvogel, 

Steenuil en Bever spelen naast sommige landschaps-bepalende boomgroepen, 

knotbomen en cultuurobjecten een belangrijke rol in het zo serieus mogelijk bepalen 

van wat er wel en wat er niet zou moeten verdwijnen.  
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Hier bij Rhenen-Zuid zijn er direct langs de Rijn geen beschermde soorten in het geding. 

Bij Vogelenzang is wel het beheer van de EVZ rond fietspad en achterlangs de 

tapijtfabriek en de grote ontzandingplas van groot belang voor de unieke flora die 

daar altijd al groeit en die we graag in stand houden. Allereerst zal Het Utrechts 

Landschap (HUL) als beheerder het juiste maaien/afvoeren en begrazen moeten 

uitvoeren. Daarnaast zullen de Provincie, Gemeente en de beherende boer direct 

naast het fietspad rekening moeten houden met een ecologisch verantwoord beheer. 

Als ecologisch deskundige en met onze soortenkennis, die aanwezig is bij de WMR, 

zullen Han Runhaar en ik als vanouds zeker goed blijven opletten. 

 

Voor de kwestie van het protest aangaande de bomenkap direct langs de rivieroever 

zijn er echter niet zo veel mogelijkheden want RWS wil vooral daar geen vegetatie die 

remmend kan werken bij de afvoer van hoog water. Hoger in de uiterwaard (dus 

noordelijk van de zomerkade) is dat minder kritisch. Daar blijven wel bosjes gespaard 

en komen er zelfs wat meidoornbosjes bij geplant als “stepping stones” voor door de 

EVZ migrerende dieren waar deze zich dan wat kunnen verstoppen met name tijdens 

daglicht. Dat heb ik in onze vorige nieuwsbrief ook al aangegeven. Rijnstraat en 

Veerweg vormen inderdaad misschien wel een grotere rem op het water dan de 

meidoorns en wilgen direct langs de rivier, daar ben ik het mee eens maar om daar te 

gaan ondertunnelen betekent landschappelijk een nogal drastische en dure ingreep. 

Bovendien zijn langs de Veerweg een aantal jaren geleden zinkbassins in de bodem 

aangebracht die we nu niet nog eens zouden moeten aanpassen. 

 

Een kaalkap hebben we al langer kunnen constateren aan de voet van de 

Grebbeberg oostzijde Vogelenzang vooral daar waar er even geen uiterwaard is en 

het fietspad onderlangs met een steil met stenen verstevigd talud direct langs de rivier 

loopt. Koemans met zijn haciënda 

hoeft daar voor zijn uitzicht en 

bezonning niet meer illegaal te 

kappen want RWS zal dit knelpunt 

van de rivier zeker open willen 

houden. Echter met name 

tegenover de bewoning van de 

Cuneralaan, Schouten-

boomgaardweg en Buitenomme 

kan dit omstreden consequenties 

hebben wat uitzicht betreft.  
Vegetatie langs het fietspad bij 

Buitenomme. Wordt dat ook gekapt? 

Vraag en foto van Dirk Prins.  

 

   

Tegenover tegenstanders zijn er daar echter ook voorstanders van een kap gezien een 

meer open uitzicht op de rivier. Zelf vind ik het zeker jammer dat er daar ook aan de 

zuidzijde van het fietspad oude wilgen, meidoorns, rode kornoelje, vlier, enz. gekapt 

gaan worden, mede omdat ik dit zwaar overdreven vind. Eerstens omdat deze 

vegetatie parallel aan de rivier groeit. Voorts omdat er elders grotere knel-punten zijn. 

Ook gezien de koppeling met het mijns inziens overdreven idee dat er ooit 16.000  en 

zelfs 18.000 m3/sec. water bij Lobith door de Rijn zou aangevoerd kunnen worden. Dit 

is ver boven de record hoeveelheid van 12.600 m3/sec. van 1926 en de 11.930 m3/sec. 

van 1995, maar ja RWS gaat uit van een kansberekening voor meer dan 1000 jaar en 

de Tweede Kamer heeft dit geaccordeerd, dus ga daar maar eens aan tornen.…. 
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Tot slot zeg ik graag nog iets over het 

beheer en de bijzondere flora van de 

EVZ nabij Vogelenzang. Het Utrechts 

Landschap is daar al begonnen met 

enig maai- annex afvoerbeheer (zie 

foto hiernaast van Dirk Prins). 

Dit is bedoeld om zowel de 

‘migratiestrook’ achterlangs het huis 

van Koemans en Cunera tapijt-

fabriek en verder westelijk in aan-

sluiting op de Cuneralaan en de 

uiterwaard, open te houden en 

tegelijk de unieke flora tegen 

verruiging en bosvorming te 

beschermen. Dit laatste samen met aanvullende begrazing door (waarschijnlijk) vooral 

af en toe een schaapskudde er in te brengen. Intussen heb ik de flora daar afgelopen 

seizoen nog eens intensief geïnventariseerd mede door de oproep van Floron om dat 

voor het gehele betreffende kilometerhok te doen, van Ouwehand tot en met de 

Rijnoever en een stukje uiterwaard bij Kesteren. Plaatselijke botanici (‘floristen’) willen 

een plantenoverzicht (atlas) maken van de totale flora rond Wageningen ook t/m 

Rhenen in heden en verleden en dus zouden liefst al die vele km.hokken nog eens 

geïnventariseerd moeten worden. Ik heb nog een grote hoeveelheid gegevens uit het 

verleden die men ook graag opneemt maar heb ook 2 km.hokken dit seizoen opnieuw 

gedaan, links en rechts van de Rijnbrug (zie stafkaart) waaronder dus Vogelenzang.  

In het km.hok met Vogelenzang trof ik samen met een andere KNNV-er (net als ik) maar 

liefst 367 soorten aan tijdens 9 deelbezoeken en alle soorten zijn via registratie op een 

tablet meteen opgenomen in de databank van www.waarneming.nl. Ik noem een 

paar echt interessante wegens hun zeldzaamheid en eventueel voorkomen op de 

nationale Rode Lijst van bedreigde soorten: Tripmadam, Borstelkrans, Kleine steentijm, 

Gestreepte klaver, Slangenkruid, Zwenkdravik, Wouw, Kromhals, Kruisbladwalstro. Aan 

de overkant in de slikkige Rijnoever komen ook al vele bijzondere planten voor zoals 

Bruin cypergras en Klein Vlooienkruid. Evenals Slijkgroen, Beekpunge, Moeras- en 

Goudzuring, En dan heb ik de honderden ‘gewone’ soorten uiteraard niet genoemd!  

 

 

 
Linker foto Slangenkruid, rechterfoto Klein Vlooienkruid. Foto’s Dirk Prins.  

 

Dirk Prins 
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DAMKRO-PROJECT  

 

Wat er vooraf ging 

Sinds januari 2015 zijn er weer bouwplannen voor de Elsterstraatweg 51-71. Het betreft 

een totaal nieuw plan van max. 32 woningen, op 1,7 ha. grond met (totaal) agrarische 

bestemming (1), grenzend aan de N225 en Natura 2000-gebied. In het oostelijk deel 

van het plangebied stonden voorheen de (illegale) gebouwen van de voormalige 

zandstralerij, nu eigendom van de Fa. Kroon. Het westelijke deel van het perceel is 

eigendom van Fa. Van Dam (vandaar de naam DAMKRO). De gemeente maakte al 

in juli 2008 per brief aan de provincie melding van bodemverontreiniging op dit terrein. 

Verkennend bodemonderzoek in 2006 wees uit dat de bodem ernstig verontreinigd is 

met zink, minerale olie en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s). Na een 

algemene informatiebijeenkomst door gemeente Rhenen - eind januari 2015- werd 

een “select” gezelschap uitgenodigd deel te nemen aan z.g. 

“keukentafelgesprekken”. Een nieuw fenomeen bij inspraak. (2) Een lastig dossier, 

waarin de WMR sinds de eerdere plannen in 2008, al een visie had: bebouwing aan 

het dorpslint en meer niet. Dit is plan 1 van de ontwikkelaar.  Op 22 september jl. heeft 

WMR ingesproken tijdens een Ronde Tafel Gesprek (RTG). 

Wij brachten onder de nadrukkelijke aandacht van het bestuur de extra zorg-

vragende ligging van het plangebied: aansluitend aan de zuidzijde aan Natura 2000 

gebied, de bodemverontreiniging (zie hiervoor) en de bebouwingsdichtheid met 2 

linten waarvan WMR tegenstander is.  Deze wijkbebouwing is plan 2 van de 

ontwikkelaar. 

 

 
 
Het gearceerde gedeelte is de plaats waar de illegale gebouwen stonden (Fa. Kroon.)Het 

westelijk deel ervan is eigendom van Fa. Van Dam. Tussen de N225 en de stippellijn gaat de 

WMR akkoord met bouwen aan het dorpslint.  Kaart is gevonden op internet, komt uit 1982 en is 

vermoedelijk van de provincie Utrecht.  
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Verontreiniging bekend 

Ondanks de vele veranderingen -dankzij de keukentafelsessies ingebracht- gaf de 

Gemeenteraad op 10 november jl. geen akkoord voor de plannen. Het voorstel werd 

teruggestuurd naar de agendacommissie. Tijdens de inspraak, maar ook achter de 

schermen is veel onderhandeld over wel of geen lintbebouwing. DAMKRO heeft 

economisch belang en zegt dat de saneringskosten hoog zijn (die zijn bij de 

ontwikkelaar bekend, maar worden niet prijsgegeven). DAMKRO:” Er is nu “slechts 

belangstelling voor woningen rond de 2 ton en wordt er voor dure huizen aan de 

drukke N225, slechte verkoopbaarheid verwacht”. Als dreigement werd door de 

adviseur nog toegevoegd: ”De bodemvervuiling zit -bij alleen dorpslintbebouwing- 

buiten het plangebied. In dat geval zal er niet achterin het terrein gesaneerd worden. 

Een gemiste kans om van alle verontreiniging af te komen..”, volgens de adviseur. 

Daarom kiest de ontwikkelaar nooit voor plan 1 (lintbebouwing met 10-12 huizen) maar 

blijft DAMKRO bij plan 2 : de bouw van 24 woningen in een wijkje langs de weg en 

daarachter. (Waarom werd dan toch plan 1 voorgelegd aan de Raad? ). 

 

Belangenverstrengeling pakt slecht uit 

Bij de keukentafelsessies waren buren en belangenbehartigers aanwezig en ook veel 

afgevaardigden van DAMKRO en verder de eigenaren, de projectontwikkelaar, de 

projectleider, genodigden en de adviseur. Dit maakte het voor de voorzitter -de heer 

N.van Dixhoorn- zwaar. Economisch belang + gemeentelijke sturing + buren en 

milieubelang !! Alles zat steeds aan tafel. Het vroeg een lange adem, zeker voor 

degenen die vooraf hun standpunt al hadden bepaald,  te weten: enkele 

aanwonenden, de Vereniging Dorpsbelang Elst (VDE) en de WMR die allen slechts 

bebouwing van het dorpslint willen, passend bij de huizen in de directe omgeving. 

Evenwel kwam er een creatief idee op tafel: de ‘heroprichting’ van het Hoge Huis van 

weleer (3), een ‘doorzicht naar de Rijn’ en 24 woningen (25% minder dan in januari jl.). 

Minder, maar nog veel bouwvolume, ook in het achtererf! Beide plannen werden 

voorgelegd aan de Raad. 

 

Besluitvorming terug bij AF 

Het breekpunt -voor de Raad- werd het achterkamercircuit. DAMKRO’s adviseur trad 

(voor de tweede keer) in contact met VDE en verzocht hen om wijziging van het 

maximale aantal te bouwen huizen: van 17 naar 24. Ook de mening van 

aanwonenden werd gekleurd naar voren gebracht. Deze laakbare ‘spelletjes’ gaven 

veel onrust en emotie met als gevolg dat het hele plan terug was bij AF. 

ad.1.  Zie www.ruimtelijkeplannen.nl 

ad 2.  WMR verzocht de gemeente met klem de keukentafelsessies te evalueren. 

Daarop werd nog gewacht. 

ad 3.  Het Hoge Huis werd afgebroken in de jaren 50 van de vorige eeuw op last van 

de provincie Utrecht. Er diende plaats gemaakt te worden -in de uiterwaard- ten 

gunste van een rondweg om Elst. 

 

Naschrift 

In december besloot de gemeenteraad met een krappe meerderheid voor het plan 

met alleen lintbebouwing. 

 

Wil Schulte, Elst 
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KORTE BERICHTEN 

 
AANGEBODEN IN ELST 

Biologische moestuin van ruim 100 m2. Zelfstandig te beheren. Geen kosten voor grond 

en mest/compost. Teeltplan van de afgelopen 3 jaren ter inzage. Veel gereedschap  

aanwezig. Ligging tuin aan Franseweg. Bel 0318-471618 of  mail wil.schulte@ziggo.nl 

 

 

 

 
Een webwinkel met bezorgdienst van lokale producten uit je eigen directe omgeving 

 

De sprekers op de informatieavond over het beheer van Kwintelooijen op 25 

november jl. ontvingen als dank een cadeaupakket met lokale producten van 

Boer&Buur Boodschap.  

 

Wat is Boer&Buur Boodschap? 

Boer&Buur Boodschap is een webwinkel met bezorgdienst per fiets van lokale 

producten uit de directe omgeving van de consument. Momenteel bestaat het 

assortiment uit producten uit het Binnenveld en de Wageningse Eng. Deze bood-

schappen, zoals vlees, kaas, honing en groente  worden voornamelijk in Wageningen 

en Bennekom bezorgd.  

 

Boer&Buur Boodschap bestaat sinds 

november 2014 en is gestart door Esther 

Schoenmaker (van oorsprong aquatisch 

ecoloog). In breidt Boer&Buur Boodschap 

breidt zich verder uit naar Rhenen/ 

Achterberg en Ede en omgeving. Daar zal 

Annemarie Vlaming starten (zij heeft Duitse 

taal- en letterkunde gestudeerd).  
Op de foto een greep uit het assortiment. Foto 

van Esther Schoenmaker. 

 

Boer&Buur Boodschap verbindt boeren en burgers direct in de buurt. Doelstelling is het 

vergroten van de afzet van lokaal geproduceerde producten en het contact tussen 

boer en buur bevorderen. Onder de tab ‘van verder, transparant en fair’ biedt 

Boer&Buur Boodschap de mogelijkheid om het keukenkastje te vullen met basis-

ingrediënten, die  (nog) niet lokaal worden geproduceerd. Deze producten zijn 

allemaal biologisch geteeld en geproduceerd, de producent is bekend, en ze zijn 

eerlijk geprijsd. Mocht u geïnteresseerd zijn in de verdere ontwikkelingen van ons 

initiatief, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief via aanmelding op de website 

http://www.boerbuurboodschap.nl. Van harte welkom en graag tot ziens!  

 

Esther en Annemarie 

 

 

mailto:wil.schulte@ziggo.nl
http://www.boerbuurboodschap.nl/
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ZONNEPANELEN OP GROTE SCHAAL IN RHENEN 

Op twee plaatsen tegelijk -in de gemeente- komt grootschalige energieopwekking 

door zonnepanelen tot stand in het nieuwe jaar. (in 2025 wil Rhenen CO2-neutraal zijn). 

Het bestuur is duurzamer in het beleid en wil een voorbeeld zijn voor haar inwoners. Fijn 

dat dat nu eindelijk gebeurt. In 2016 gaat het om forse verbetering van de opwekking*. 

Er komen 256 panelen op het gemeentekantoor en 920 stuks op het MFG 

(multifunctionele gebouw) in ELST. Een duidelijke stap in de verduurzaming van het 

beleid. Mooi !! 

 

* Enige tijd geleden werden er al panelen gelegd op de gemeentewerf. Tot voor kort 

was er geen mogelijkheid op 'Het huis der gemeente' en het 'Bestegoed', vanwege de 

constructie van de daken van deze gebouwen. 

 

Wil Schulte 

 

 

PROMOTIE DR. PASCALLE JACOBS 

Op 4 december promoveerde ons vroegere kerngroeplid Pascalle Jacobs in 

Wageningen op het proefschrift:  ‘The Impact of Pelagic Mussel Collectors on Plankton 

in the Western Wadden Sea, the Netherlands’. Pascalle heeft met het proefschrift een 

gedegen stuk werk gemaakt dat niet alleen wetenschappelijk goed in elkaar steekt 

maar ook nog grote maatschappelijke relevantie heeft in verband met de voor 

Nederland zo belangrijke mosselcultuur. 

 

Jules Scholten 

 

 

SCHONE ROOK BESTAAT NIET!  

Als er een haard of houtkachel gebrand wordt ben 

je daar soms -in de straat- ongewenst getuige van. 

De warmtebron wordt dan niet goed gestookt! De 

omgeving zit meteen in niet ongevaarlijke rook.. 

Zo'n kachel geeft bij slechte verbranding: fijn stof, 

koolmonoxide, dioxine en meer giftige stoffen 

af. Hout stoken neemt toe; binnen en buiten.   
Houtkachelschoorsteen. Stockfoto. 

 

Inmiddels stookt 20% van de Nederlanders een 

houtkachel en nog meer mensen een BBQ of 

haard. Liefst 10-12% van de inwoners heeft daar last 

van door kwetsbare luchtwegen ; astma etc. Bij 

grote hoeveelheden rook en bepaalde 

windrichting of luchtvochtigheid, nemen de 

klachten  toe. Het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu heeft door het Kenniscentrum een 'toolkit- 

houtstook' uitgebracht. Ook is een PDF te lezen 

over beantwoording van Kamervragen over luchtvervuiling door houtkachels. Via 

Google las ik o.a.: Houtstook door particulieren, hoe voorkom je dat? Zo kwam ik meer 

tips en informatie tegen. Ik voldeed ook niet aan alle eisen…Hand in eigen 

boezem!! Wordt nu serieus aan gewerkt. 

 

Wil Schulte 
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RHENEN SCHOON, DAT DOEN WE SAMEN  

Het eerste lustrum;  5 jaar zwerfafval rapen in Rhenen werd gevierd in november jl. met 

ruim 40 vrijwilligers in het gemeentekantoor. De wethouders Simone Veldboer en Jan 

Kleijn spraken zeer waarderende woorden uit naar de groep vrijwilligers. Wij werden 

geïnformeerd over de zakelijke kant van het gebeuren door Theo Gokke van de 

gemeentewerf. Hij lichtte toe hoe o.a. de kosten verrekend worden die verbonden zijn 

aan dit werk. Voorop staat dat het zwerfvuil rapen meer geld opbrengt dan kost! Zeker 

als je de milieuwinst meerekent. Voor de echte kosten ontvangt de gemeente ‘een 

gelabelde bijdrage’ van de verpakkingsindustrie. Per inwoner wordt €1,19 uitgekeerd 

aan de gemeente om het zwerfvuil op te ruimen en te verwerken. 

 

 

Beste ZAP-foto 2015 

Jaarlijks wordt de ZAP-

SCHAT uitgereikt. Dit 

jaar was bijgevoegde 

foto de leukste 

volgens de jury. 

Gemaakt door 

ondergetekende. Zij 

werden meteen 'de 

schatjes van Rhenen' 

genoemd. Inmiddels 

zijn er in de hele 

gemeente Rhenen 

totaal zo’n 120 

zappers actief,Het 

algemene adres van 

Zaap is: 

ZAAP@RHENEN.NL 
Zapper, Wil Schulte 
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