
  
 
 

 
Cuneratoren bij zonsondergang. Foto Dirk Prins. 
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VERANDERDE OPZET WMR BESTUUR &  STRUCTUUR 
 
Er ligt een nieuwe Nieuwsbrief voor u. Daarin willen wij u – behalve over onze 
activiteiten in de afgelopen periode - op de hoogte brengen van  een 
verandering in onze werkwijze en structuur. Wij hebben ons namelijk moeten 
aanpassen aan beperkingen in de beschikbare tijd en inzet van de 
kerngroep en het bestuur.   
 
In de vorige Nieuwsbrief informeerden wij u over onze pogingen om te 
proberen nieuwe menskracht aan te trekken om onze activiteiten in de 
toekomst te kunnen voortzetten. De WMR bestaat al 46 jaar en wij willen niets 
liever dan nog vele jaren door te gaan met ons werk voor de belangen-
behartiging van natuur en milieu in Rhenen en omgeving. Als de WMR een rol 
wil blijven spelen deze gebieden, was en is  uitbreiding en verjonging van de 
kerngroep een dringend vereiste.  
 
Wij zijn in onze pogingen slechts ten dele geslaagd. Er is goed nieuws. Wij zijn 
erg blij dat Ellen Appeldoorn gehoor gaf aan onze breed uitgezette oproep 
om versterking. Ellen is bereid om het secretariaatswerk over te nemen van 
Marjolein Posthumus. Elders in deze Nieuwsbrief introduceert Ellen haarzelf. 
Velen van ons kennen Ellen vanwege haar jarenlange inzet in de ‘Stichting 
Houd Rhenen Laag’ en haar biologische winkel ‘De Groene Kamer’. Wij zijn 
erg verheugd dat Ellen zich nu wil inzetten voor de WMR.  
Op deze plaats willen wij Marjolein Posthumus bijzonder bedanken voor haar 
vele werk sinds 2010, eerst als redacteur van de Nieuwsbrieven en daarna als 
secretaris. Dank je Marjolein! 
Er was nog een andere belangrijke wijziging. Roel van de Weg trad eerder dit 
jaar terug als voorzitter om gezondheidsreden. Gelukkig heeft Roel wel 
besloten om actief te blijven in de kerngroep. Op deze plaats bedanken wij 
Roel ook van harte voor zijn onvermoeibare inzet voor ons werk, eerst vanaf 
2008 als vicevoorzitter en daarna als voorzitter. Roel gaf jarenlang leiding aan 
onze vergaderingen en vele externe activiteiten. Dank je bijzonder Roel! 
 
Ondanks de versterking van kerngroep en bestuur door Ellen, werden wij toch 
gedwongen om onze werkwijze aan te passen en onze activiteiten te 
beperken tot een klein aantal kernactiviteiten, met name aandacht voor 
Kwintelooijen, Palmerswaard en de uiterwaarden bij Rhenen, het Binnenveld, 
het overzetten van padden in het voorjaar en ontwikkelingen aan de 
overzijde van de Rijn. Onze vergaderfrequentie hebben wij ook aangepast. 
De kerngroep inclusief het bestuur komt slechts eens in de drie maanden 
bijeen in plaats van voorheen elke maand. Dat neemt niet weg dat in de 
tussenliggende perioden we wel de vinger aan de pols houden met het zo 
nodig nemen van actie.  
 
Het bestuur is sinds september als volgt samengesteld:  
Han Runhaar neemt het voorzitterschap over van Roel van de Weg; Ellen 
Appeldoorn neemt het secretarisschap over van Marjolein Posthumus; Alie de 
Boer en Jules Scholten blijven aan als respectievelijk penningmeester en 
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bestuurslid. De kerngroep bestaat - behalve het bestuur - verder uit: Hans 
Molkenboer (webmaster), Esther Slotboom (redacteur Nieuwsbrieven), Luuk 
Derks, Dirk Prins, Wil Schulte en Roel van de Weg. 
Wij willen onze trouwe donateurs bedanken voor hun financiële steun die het 
ons mogelijk maakt te blijven functioneren zonder subsidie of anderszins. 
Onze financiële situatie is gezond. 
 
Tot slot: wat kunt u verder lezen in deze Nieuwsbrief?  
De paddenwerkgroep onder leiding van Gerard Vernooij was weer zeer 
actief in het vroege voorjaar met het overzetten van vele padden op twee 
plaatsen in Rhenen: bij Heimerstein en aan de westkant van Rhenen langs de 
N225. Verder vindt u informatie over de ontwikkelingen in het gebied 
Kwintelooijen, in Palmerswaard en de Elster Buitenwaard. Ook is er interessant 
nieuws te melden over het industrieterrein Middelwaard West tegenover 
Rhenen in de gemeente Buren en zijn er korte artikelen over het repaircafé in 
Elst, het verzamelen van zwerfafval en de financiële informatie van de WMR 
en de voorgestelde actie van het in de vaart houden van het excursieschip 
de ‘Blauwe Bever’. 
 
Wij blijven rekenen op uw steun en wij wensen u veel leesplezier! 
 
Namens het bestuur, 
Jules Scholten 
 
 
 

 
Een wonderlijke foto in de avondschemering met mist genomen bij Achterberg met 
ondergaande zon; de Koerheuvel  van verre gezien. Foto van Dirk Prins. 
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KWINTELOOIJEN 
 
Activiteiten Natuurwerkgroep  
Ook dit jaar is door de Natuurwerkgroep Kwintelooijen weer veel werk 
verricht. In de zomerperiode (half juli tot half september) is door de 
werkgroep twee keer per week een middag gewerkt. Door de week om te 
maaien en jonge opslag van bramen en berken te verwijderen. En in het 
weekend (zaterdag) om het gemaaide materiaal af te voeren naar 

verzamelpunten  waar 
het afgelopen septem-
ber door het recreatie-
schap is opgehaald. 
Daarnaast heeft de werk-
groep in de vooraf-
gaande winterperiode 
een aantal malen 
bomen gezaagd. In 
totaal is door de 
werkgroep bijna 500 uur 
besteed aan het beheer 
van Kwintelooijen!  
 

Natuurwerkgroep in actie. Het vrijmaken van dichtgegroeide stukken is zwaar werk, 
onder meer door de soms meters hoge braamstruiken. Foto Han Runhaar. 
 
Het is afgelopen jaar gelukt om het gebied dat we beheren weer verder uit 
te breiden. Dat was mede mogelijk doordat we gebruik konden maken van 
een gemotoriseerde maaibalk die we in de zomerperiode in bruikleen 
konden krijgen van de gemeente Stichtse Venen. Dat is zo goed bevallen dat 
we nu overwegen om een eigen (tweedehands) maaibalk aan te schaffen.  
Bij deze onze dank aan alle vrijwilligers die ons hebben geholpen. En wie zin 
heeft: ook volgend jaar kunnen we uw hulp goed gebruiken.  
 
Toekomstperspectief voor Kwintelooijen  
Het lijkt nu wel vrijwel zeker dat Kwintelooijen behouden zal blijven als 
recreatie- en natuurgebied. Op de informatieavond die we een jaar gelden 
hielden in De Drie Zussen gaf burgemeester Hans van der Pas aan dat hij zich 
zou inzetten voor het behoud van het gebied. Een belofte die hij herhaalde 
tijdens de Kwintelooijen-conferentie in Ouwehands Dierenpark later dat jaar. 
Inmiddels zijn we een jaar verder, en hoewel nog niets zeker is beginnen de 
contouren van de nieuwe situatie nu wel zichtbaar te worden. 
De gemeenten Veenendaal en Rhenen hebben afgesproken dat zij samen 
een ‘Club Kwintelooijen’ zullen vormen die het beheer zal overnemen van 
het op te heffen recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme 
Rijngebied. Met de grondbezitters (landgoederen Dikkenberg en erven 
Roghair van Rijn) wordt nog onderhandeld over de overname van het 
erfpachtcontract door de Club Kwintelooijen.  De verwachting is dat dit wel 
gaat lukken, maar zo lang er nog geen overeenkomst is, is het behoud van 
Kwintelooijen niet helemaal zeker.  
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Door het Recreatieschap is een adviseur (Laurens Roose) ingeschakeld om 
mee te denken hoe de overdracht van het beheer door het recreatieschap 
het beste kan worden geregeld. Een vraag is onder meer hoe het beheer 
van het natuurgedeelte er in de toekomst uit zal moeten zien, en hoe de 
taakverdeling moet zijn met de natuurwerkgroep. Een andere vraag is welke 
maatregelen nodig zijn om achterstallig onderhoud weg te werken. Het is de 
bedoeling dat gelden die resteren bij de opheffing van het Recreatieschap 
al eerste worden gebruikt om de nadelige effecten van achterstallig onder-
houd weg te werken. 
 
Op verzoek van beide gemeenten en recreatieschap is door de WMR in 
samenwerking met Bert van de Haar van de Vrienden van Kwintelooijen een 
notitie geschreven over het herstel van het beheer in het natuurgedeelte van 
Kwintelooijen. Belangrijkste maatregel die daarin wordt beschreven is het 
herstel van de jaarrondbegrazing met runderen. Inmiddels lijken alle partijen 
er van overtuigd dat dit een belangrijke basis vormt voor het beheer van 
Kwintelooijen. Aanvullende beheervormen zijn maaien en kappen, om 
gebieden die zijn dichtgegroeid weer open te maken voor begrazing, en 
aanvullende begrazing met schapen in het heidegebied.  
 

  
Schaapskudde met herder(in) op de heide in Kwintelooijen. In het heidegebied kan 
begrazing door schapen een goede aanvulling vormen op jaarrondbegrazing met 
runderen en maaiwerkzaamheden door de Natuurwerkgroep. Foto Han Runhaar. 
 
Wat betreft het achterstallig onderhoud is het vooral van belang dat het 
raster dat om  het natuurgedeelte van Kwintelooijen liep, wordt hersteld. Dat 
is een voorwaarde om het gebied weer te kunnen begrazen. Er is ook nog 
veel achterstallig onderhoud te doen om gebieden die de afgelopen zeven 
jaar zijn dichtgegroeid met berken en bramen weer open te maken. Ons 
voorstel is echter aan de Club Kwintelooijen om dat gefaseerd te doen 
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nadat is begonnen met begrazing. Dit om te voorkomen dat gebieden na 
verwijderen van berken en bramen weer dichtgroeien. De afgelopen jaren 
hebben we gemerkt dat dat heel snel kan gaan! Een gefaseerde aanpak is 
nodig om er voor te zorgen dat een evenwicht blijft bestaan tussen 
hoeveelheid grazers en het voedselaanbod. Door in één keer alles open te 
maken ontstaat er meer aanbod aan opnieuw uitlopende boompjes en 
bramen dan de grazers aankunnen. Formeel houdt het recreatieschap eind 
volgend jaar op te bestaan, maar we hopen dat het gaat lukken om het 
begrazingsbeheer al begin volgend jaar te herstellen. Als dat is gebeurd 
kunnen we beginnen met het aanpakken van gebieden die de afgelopen 
jaren zijn dichtgegroeid.  
Voor degene die meer willen weten over de aanbevelingen die we hebben 
gedaan over het toekomstige beheer in Kwintelooijen verwijs ik graag naar 
onze website waar onder het dossier ‘Kwintelooijen’ de notitie ‘Herstel Beheer 
Kwintelooijen’ te vinden is.  
 
Wie is wie rond Kwintelooijen? 
Er gebeurt momenteel veel rond Kwintelooijen en de oostflank van de 
Utrechtse Heuvelrug. Daarbij zijn zo veel partijen en groeperingen betrokken 
dat het soms moeilijk is om nog te snappen wie wat doet en op welke manier 
de WMR bij dit alles betrokken is. Hieronder een poging om dat aan de hand 
van bijgaande figuur duidelijk te maken. 

 
Club Kwintelooijen: Samenwerkingsverband van de gemeenten Rhenen en 
Veenendaal. De club is opgericht om het beheer van het recreatie- en 
natuurgebied Kwintelooijen over te nemen van het Recreatieschap Utrechtse 
Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied. 
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied:  Een 
gemeenschappelijke voorziening van de gemeenten in het zuidoostelijk deel 
van de provincie die tot voor kort namens de gemeenten recreatievoor-
zieningen onderhield en beheerde. Voor Rhenen waren dat onder meer de 
passsantenhaven en het recreatie- en natuurgebied Kwintelooijen. Het 
recreatieschap wordt met ingang van 2018 opgeheven omdat de meerder-
heid van de gemeenten niet langer wenst mee te betalen aan de gemeen-
schappelijke voorziening. Tot die tijd is het recreatieschap formeel nog de 
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beheerder van Kwintelooijen. Om de overdracht van het beheer te regelen is 
adviseur Laurens Roose ingehuurd als kwartiermaker. Samen met gemeenten 
en andere partijen werkt hij aan een plan voor het toekomstige beheer van 
het gebied en de overdracht aan de Club Kwintelooijen. 
Natuurwerkgroep Kwintelooijen: een werkgroep die in 2011 is opgericht door 
WMR in samenwerking met het IVN Veenendaal om te voorkomen dat het 
gebied zou dichtgroeien na het staken van het begrazingsbeheer door het 
recreatieschap in voorjaar 2010. Door middel van zagen, kappen en maaien 
wordt getracht te voorkomen dat het gebied dichtgroeit met berken en 
bramen.  
Gebiedsraad: is door de gemeente Rhenen ingesteld om te komen tot een 
visie voor Kwintelooijen en de aangrenzende oostflank van de Utrechtse 
Heuvelrug. In de gebiedsraad zijn partijen  vertegenwoordigd die betrokken 
zijn en/of belangen hebben bij het gebied: aanwonenden, landgoed-
eigenaren, en groepen die opkomen voor de natuur zoals het IVN 
Veenendaal en Rhenen en de WMR. De gemeente hoopt in samenwerking 
met de gebiedsraad te komen tot een door alle partijen gedragen beleid 
voor het gebied. De gebiedsraad wordt voorgezeten door adviseur Peer 
Verkuijlen, die is ingehuurd door de gemeente Rhenen om het gebiedsproces 
in goede banen te leiden.  
Vrienden van Kwintelooijen: Een Stichting in oprichting die als doel heeft om 
Kwintelooijen en de aangrenzende oostflank rustig en natuurlijk te houden. 
Het is een initiatief van omwonenden. De WMR en IVN hebben een tijd 
meegedraaid in de initiatiefgroep maar hebben onlangs besloten om 
deelname niet door te zetten omdat dit voor ons onvoldoende meerwaarde 
heeft. Overleg over de toekomst van de oostflank vindt al plaats binnen de 
gebiedsraad en voor praktische zaken rond het beheer van het gebied is het 
handiger om direct samen te werken met de Club Kwintelooijen. Wel zien we 
een belangrijke rol voor de Vrienden van Kwintelooijen als waakhond en als 
steungroep voor het onderhoud en beheer van het gebied. 
 
Geen hotel in Bosje van Wartou 
Er valt goed nieuws te melden over het plan voor de bouw van een groot 
hotel aan de Oude Veense Grintweg (OVG): dat plan gaat namelijk definitief 
niet door! De bouw van het hotel met 140 kamers maakte onderdeel uit van 
het convenant dat de provincie in samenwerking met beide betrokken 
gemeenten (Veenendaal en Rhenen) had afgesloten met het landgoed 
Prattenburg. Doel van dat convenant was om het landgoed te helpen aan 
economische dragers. Het bosje van Wartou, tegenover Kwintelooijen, leek 
daarvoor een geschikte plek omdat het buiten de Ecologische Hoofd-
structuur ligt. Bij het besluit was echter geen rekening gehouden met de 
ongelukkige ontsluiting via OVG. Dit smalle landelijke weggetje is niet geschikt 
als ontsluitingsweg en bij omwonenden is er nu al veel onvrede over het 
drukke verkeer. Door de WMR is in 2003 in een zienswijze al gewezen op de 
ongelukkige ontsluiting van het hotel, en gewezen op een alternatieve 
bouwlocatie aan de Veenendaalse straatweg, naast de Residence. Door de 
provincie was dit echter geen reden voor heroverweging, en de plannen 
voor de bouw van een hotel aan de OVG werden gewoon doorgezet. 
Uiteindelijk is dat plan alsnog stukgelopen op de ontsluiting van het hotel. Om 
de ontsluiting te regelen was het nodig dat de gemeenteraad instemde met 
het standpunt van het college “dat de OVG voor toekomstige recreatieve 
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ontwikkelingen in recreatiegebied Kwintelooijen en voor het te realiseren 
hotel in het Bosje van Wartou […] voldoet als ontsluitingsweg van het gebied, 
mits op een aantal punten aangepast”. Dit plan leidde in het daarop-
volgende Ronde Tafelgesprek, waarbij ook de WMR aanwezig was, tot veel 
commotie. Onder meer omdat dit strijdig was met eerdere toezeggingen van 
de gemeente en een door de gemeenteraad in 2009 aangenomen motie 
van de SGP dat een verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied alleen 
mogelijk zou zijn bij een directe ontsluiting vanaf de N233 (Cuneraweg).  Ook 
vanuit de gemeenteraad waren er veel kritische geluiden te horen over het 
collegevoornemen. Om te voorkomen dat er rond de bouw van het hotel en 
de ontsluiting van de OVG een jarenlange impasse zou ontstaan, werd door  
burgemeester Van der Pas  het besluit genomen om dit dossier over te 
nemen en in te passen in een breder kader, namelijk de ontwikkeling van 
Kwintelooijen en de oostflank van de Utrechtse Heuvelrug (het gebied tussen 
de OVG en de Cuneraweg). Dat vormde de aanleiding voor de instelling van 
een gebiedsraad (zie ‘Wie is wie rond Kwintelooijen”) en de Kwintelooijen-
conferentie die verleden jaar december in Ouwehands Dierenpark werd 
gehouden. Wat eerder bij inspraak niet mogelijk was, bleek in het kader van 
het gebiedsproces rond Kwintelooijen en de oostflank opeens wel mogelijk: 
de provincie was bereid haar plannen te heroverwegen en in overleg met 
het landgoed Prattenburg en de  gemeente te zoeken naar een alternatieve 
locatie. Het hotel zal nu, zoals eerder door WMR voorgesteld, aan de 
Veenendaalse Straatweg komen, maar niet op locatie naast de Residence, 
maar op de locatie van de vroegere Stay-OK. Als onderdeel van de uitruil 
komt er nu wel een aantal villa’s in het bosje van Wartou, maar de invloed 
daarvan op de verkeersdruk op de OVG zal beduidend minder zijn dan die 
van het eerder geplande hotel.  
 
Verkeersdruk Oude Veense Grindweg  
Hoewel de hotelbouw aan de OVG definitief niet doorgaat, blijft de verkeers-
drukte op de OVG een knelpunt. Vooral tijdens  de spits en mooie dagen in 
het weekend kan het druk zijn met auto’s. Dat tot ergernis van aanwonenden 
en van fietsers die willen genieten van deze mooie landelijke route. De 
gemeente heeft daarom adviseurs ingehuurd om met aanwonenden en 
belanghebbenden te zoeken naar mogelijke oplossingen. Ook de WMR is 
daarvoor uitgenodigd. De aansluiting op de N233 die door gemeenteraad 
eerder in een motie uit 2009 was gevraagd als voorwaarde voor de verdere 
recreatieve ontwikkeling van het gebied lijkt weinig haalbaar vanwege hoge 
kosten en gevolgen voor verkeersveiligheid op de N233. Alternatieve oplos-
singen die naar voren werden gebracht tijdens de besprekingen met 
omwonenden en andere belanghebbenden zijn onder meer:  betaald 
parkeren in Kwintelooijen, een parkeerplaats aan Cuneraweg en verder 
vervoer per fiets of lopend, eenrichtingsverkeer en afsluiting in de spits. Een 
mogelijk kansrijke oplossing is het aanbrengen van een ‘knip’ ter hoogte van 
Kwintelooijen waarbij het nog wel mogelijk is om bij Kwintelooijen door te 
rijden, maar niet zonder enig ongemak. Wat de uiteindelijke oplossing wordt 
zal nog moeten blijken, het overleg en de besluitvorming rond dit onderwerp 
lopen nog.  
 
Han Runhaar 
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De OVG bij landgoed Remmerstein. Een prachtig landelijk weggetje, maar niet 
geschikt voor druk autoverkeer. Foto Han Runhaar 
 
 

INDUSTRIETERREIN MIDDELWAARD WEST 
 
Klacht bij de gemeente Buren gegrond verklaard 
In de vorige Nieuwsbrief berichtten wij u over de afloop in juli 2015 van de 
beroepsprocedure over het bestemmingsplan Middelwaard West waarmee 
het bestemmingsplan helaas onherroepelijk werd. De WMR en het Comité 
Middelwaard West, die gezamenlijk de beroepsprocedure tegen het 
bestemmingsplan hadden gevoerd, besloten daarna in onderling overleg 
dat het Comité het voortouw zou nemen in de vervolgprocedures voor de 
nog te nemen uitvoeringsbesluiten. Hieronder wordt verhaald  wat er verder 
gebeurde.  
  
Kort na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, werd het 
duidelijk dat K3/Industriezand B.V. een aanvraag had ingediend voor het 
verkrijgen van een omgevingsvergunning. Het Comité vroeg daarop aan de 
wethouder Ruimtelijke Ordening van Buren om betrokken te worden bij de 
opstelling van de vergunning met de bedoeling om de zicht- en milieuhinder 
voor Rhenen te kunnen minimaliseren. De wethouder zei toe het verzoek in 
het College te bespreken en het Comité daarover te berichten. Dat 
gebeurde niet. Pas nadat in oktober 2015 de ontwerpbeschikking voor de 
vergunning was bekend gemaakt, werd het Comité meegedeeld dat het 
College van B&W geen rol zag weggelegd in het gewenste overleg.  
Daarna ging er nog veel meer mis. De zienswijze van het Comité over de 
ontwerpbeschikking raakte begin december zoek en werd pas enkele dagen 
later teruggevonden. Op het verzoek van het Comité om excuus voor het 
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zoekraken kreeg het Comité geen reactie van het College. Vervolgens werd 
het Comité niet op de hoogte gesteld van het besluit over de definitieve 
vergunning op 28 december 2015 en werd daarvan ook geen publicatie 
gedaan op de website www.overheid.nl. Toen het Comité in maart 2016 na 
informeren bij Buren  erachter kwam dat de vergunning al was verleend, was 
die inmiddels onherroepelijk geworden. Ook kwam Luuk Derks van de WMR, 
die het Comité juridisch bijstaat, er achter dat de vergunning ten onrechte 
was afgegeven door de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) terwijl dat had 
moeten gebeuren door het College van B&W van Buren. Zo stapelden Buren 
en de ODR fout op fout. 
Al deze gebeurtenissen waren voor het Comité de spreekwoordelijke druppel 
die de emmer deed overlopen. Het contact met Buren over de besluit-
vorming over de Middelwaard West vormde vanaf 2011 tot en met maart 
2016 een aaneenschakeling van niet-informeren, negeren, afhouden, zwart 
maken en zelfs schofferen van het Comité en de WMR. Buren  maakte zich 
sterk voor de realisatie van de plannen voor het industrieterrein en daarbij 
werd elke vorm van kritische betrokkenheid beschouwd als hinderlijk, 
vervelend en ongewenst.  
 
Het Comité besloot daarom in maart 2016 een formele klacht in te dienen bij 
Buren. Daarmee wilde het Comité bereiken dat:  

1. het College van B&W zou erkennen dat er ernstige fouten waren 
gemaakt en dat het bestuur tekort was geschoten in de bejegening 
van het Comité,   

2. daaruit lering zou worden getrokken ook in de relatie met ODR,  
3. excuus zou worden gemaakt en 
4. B&W zich later zou inspannen om het Comité te betrekken in een 

nog volgende  besluitvorming over een omgevingsvergunning voor 
AgruniekRijnvallei. 
 

De klacht kwam hard aan bij Buren. Op 31 mei vond een hoorzitting plaats 
onder voorzitterschap van de burgemeester van Buren. Het Comité kreeg 
alle gelegenheid om de klacht toe te lichten en erop te wijzen dat het 
gemeentebestuur in de contacten met het Comité geen uitvoering had 
gegeven aan haar beleid voor burgerparticipatie in de besluitvorming over 
de  Middelwaard West. Het verslag van de hoorzitting gaf de klacht goed 
weer en duidde erop dat gehoor zou worden gegeven aan alle vier hiervoor 
genoemde punten.  
Het besluit van B&W werd bekend gemaakt op 13 juli. Daarin werden bijna 
alle punten van de klacht gegrond bevonden. De begeleidende brief bij de 
uitspraak, waarin de essentie van het besluit is samengevat, is in te zien op de 
website van het Comité www.rhenenkijkuit.nl in de categorie ‘Contacten met 
gemeente Buren’. In de Rhenens Betuwse Courant (RBC) van 13 en 27 juli 
werd aandacht besteed aan de klacht en het besluit.  
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De behandeling van de klacht gaf het gevoel dat er eindelijk naar het 
Comité en de WMR werd geluisterd door Buren. Het gaf enige voldoening na 
alle vervelende en frustrerende ervaringen met Buren. 
Tot slot kan ook nog worden opgemerkt dat door alle zienswijzen en 
beroepen door het Comité en de WMR nog een ander heel belangrijk punt 
werd bereikt. Door de tegenvallende economische ontwikkelingen in de 
veevoedersector heeft AgruniekRijnvallei besloten - althans voorlopig - af te 
zien van de bouw van de nieuwe silo van 40-45 meter hoog en 100 meter 
breed pal tegenover Rhenen.  
Dit is goed nieuws voor Rhenen! Van uitstel komt wellicht afstel!  
 
 
 
 

Jules Scholten 
 
 

PADDENTREK 2016 
 
 
 
 

Opmerkelijke aantallen bij schommelingen in de 
paddenstand. Hier verdubbeling en daar halvering. 
Dit jaar vielen de paddenraap-activiteiten tussen 20 
maart en 6 april in een aaneengesloten periode van 
17 avonden. 
Bij Heimerstein/De Grift (Rhenen-oost) was er opnieuw 
een toename. Met 1371 overgezette padden, die 
bijna allemaal achter de nieuwe schermen konden 
worden gevangen, was de toename 20% t.o.v. 2015 
en zelfs een verdubbeling t.o.v. 2014. Het record staat 
hier overigens bij 2013 met 1503 padden. 
 
 

 
 
 

Foto Gerard Vernooij 
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Bij Palmerswaard langs de N225 (Rhenen-west) daarentegen was er een 
terugloop. Dit jaar 1332, vorig jaar 1979 padden en hier was 2014 het 
recordjaar met 2829. Dus dit jaar ruim 50% minder overgezette padden dan 
twee jaar geleden. (Ter vergelijking: bij Amerongen dit jaar ruim 8.600 en 2014 
8.100 dieren overgezet). We kunnen gissen naar verklaringen voor de 
aantallen. Een onzekere factor is (vooral bij Palmerswaard) het onduidelijke 
aantal paden en kikkers dat zelf oversteekt in de late avond en nacht als de 
rapers na een uur of 2 à 2 ½ weer weg zijn; achter de fauna schermen blijft 
een aantal dieren afwachten, maar bij de N225 zijn grote stukken niet 
afgeschermd en liggen een aantal drukke paddenpaden. 
 
Sinds 2010 worden er Ranavirussen waar-genomen 
en staat de vis- en amfibieënstand onder druk; 
massale sterfte kan plaatsvinden. Sinds maart dit 
jaar is er een protocol om verspreiding van het 
virus door de mens (visser, inventariseerder, raper) 
te voorkomen. Dit is in te zien op www.padden.nu. 
Na afloop van het padden overzetten troffen we 
een 15tal dode padden vlak langs de oever in de 
Grift aan en lijkt het erop dat ziekte (of vergiftiging) 
had huis gehouden. Bij Palmerswaard is hier 
misschien al eerder sprake van geweest, maar ook 
bij De Grift was er een achteruitgang en zelfs 
halvering tussen 2013 en 2014. Toch hebben we 
weer goed werk kunnen leveren met 2703 
overgezette padden en 18 bruine kikkers die voor 
nageslacht konden gaan zorgen. 

                                                              Foto Gerard Vernooy 
 
Onbekend is daarnaast het aantal dieren dat naar Kwintelooijen trekt en 
naar de leemput in de stadsbossen. De Oude Veense Grintweg en Autoweg 
werden opnieuw afgesloten vanaf de schemering. Hoe lang dat ieder jaar 
weer nodig is, is niet van te voren te bepalen. Er werd geklaagd dat het zo 
lang duurde en onduidelijk was voor de automobilist. Dit natuurverschijnsel 
van de paddentrek (en iets vroeger van salamandertrek) kunnen we nu 
eenmaal niet plannen. We kunnen wel klaar staan en maatregelen nemen 
om de dieren een kans te geven te overleven. Daarbij hebben we wel 
behoefte aan meer deelnemers die een paar avonden per week gedurende 
maart/april meehelpen. De huidige kern van zo’n 15 mensen is te krap. De 
faunaschermen maken het werk wel veiliger en rustiger en zorgen voor veel 
minder doodgereden dieren, maar sommige rapers moeten nog steeds met 
de fiets over de N225 jagen en dat is nog altijd een 80 km weg. 
 
Voor meer informatie over de jaarlijkse paddentrek en andere amfibie-
aangelegenheden, maar ook van vissen, kunt u kijken op www.padden.nu. 
Daar treft u ook meer informatie over de paddenwerkgroep Rhenen van de 
WMR door de jaren heen. Een landelijk jaaroverzicht 2016 zal daar verschijnen 
en zodra dat mogelijk is meer duidelijkheid over de paddenstand en de 
virusbedreiging. 
 
Olga van de Donk en Gerard Vernooy 
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INTRODUCTIE ELLEN APPELDOORN 
 

Ik stel me graag even aan u voor: ik ben Ellen 
Appeldoorn en sinds kort actief betrokken bij de 
WMR. Toen ik een steeds dringender oproep las 
om actieve leden aan te trekken heb ik mij 
aangemeld bij de werkgroep. Ik volg de WMR al 
jarenlang als donateur en voel me betrokken bij 
de projecten waar zij zich mee bezig houden. 
De afgelopen 15 jaar ben ik als vrijwilliger actief 
geweest op verschillende terreinen, zoals de 
stichting Houd Rhenen Laag en in de 
werkgroep van FairTrade Gemeente Rhenen. 
Eens in de 14 dagen ben ik zwerfafvalprikker en 
elk voorjaar ben ik vele avonden druk met het 
rapen van padden. Geloof het of niet, dit is een 
verslavende bezigheid! 

Foto van Ellen met haar hondjes, gemaakt door Michel Backus 
 
Ik ben geen professionele natuurexpert maar voel me erg betrokken bij alles 
wat er gaande is in de natuur en projecten die te maken hebben met 
ruimtelijke ordening. Natuur en milieu zijn vaak het ondergeschoven kindje, 
ook in de politiek. Heel goed dus dat de WMR er is om beslissingen in de 
gaten te houden. En wat is er mooier, een gemeente kan gebruik maken van 
de kennis binnen zo’n werkgroep, een win-winsituatie! Ik hoop dat ik een 
bijdrage kan leveren.     
 
Iets over mezelf: Ik woon alweer de helft van mijn leven in Rhenen. De eerste 
helft woonde ik in Ede, de Ginkelse Heide en het Edese Bos waren letterlijk 
mijn achtertuin. Al op jonge leeftijd raakte ik vertrouwd met alles wat groeit 
en rondkruipt in het bos, wat een rijkdom. Na mijn studie aan de 
kunstacademie werd het tijd om Ede te verlaten en zocht ik naar een nieuwe 
plek om te wonen. Het werd Rhenen, met veel bos en als extraatje: de Rijn, 
met weer een heel ander landschap dan ik gewend was. De eerste jaren in 
Rhenen was ik werkzaam als grafisch vormgever. Vanwege mijn belang-
stelling voor biologische voeding en landbouw ging ik enkele uren per week 
werken bij de, net geopende, natuurvoedingswinkel aan de Herenstraat. Na 
een paar jaar nam ik de winkel over en ben ik intussen al 21 jaar eigenaresse 
van De Groene Kamer, winkel voor natuurvoeding. Het geeft mij een goed 
gevoel om een schakel te zijn, hoe klein dan ook, in een 
voedselproductiemethode waar welzijn van mens en dier en zorg voor de 
aarde hoog in het vaandel staan. En, het is erg leuk werk, ik ontmoet veel 
verschillende mensen, elke dag weer. 
Ik loop elke dag in het bos met mijn honden, het verveelt me nooit. Ik maak 
de seizoenen heel bewust mee en als ik een vos, ree of eekhoorn zie kan mijn 
dag niet meer stuk. Dieren spelen een hele belangrijke rol in mijn leven. Mijn 
vriend Michel en ik vangen oude en vaak zieke katten op, onze hondjes 
komen uit Spanje en hebben daar een hel meegemaakt voordat ze 
uiteindelijk bij ons belandden. Het is, helaas, niet voor iedereen zo vanzelf-
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sprekend om goed met dieren en de natuur om te gaan. Mijn lijfspreuk is: ‘Ik 
kan niet alle dieren van de wereld redden maar wel de wereld van enkelen!’ 
Het is trouwens geweldig om te doen, het opvangen en begeleiden van 
‘beschadigde’ dieren. Stiekem doen we het dus ook voor onszelf… 
Er blijft weinig vrije tijd over. Gelukkig lukt het me om af en toe vrij te nemen 
voor een (verre) reis. Naast de natuur bekijk ik dan heel graag steden en 
dompel me onder in cultuur en kunst. Behalve grafisch vormgever ben ik 
zeefdrukker en boekbinder. Helaas kan ik deze werkzaamheden op dit 
moment niet uitvoeren omdat ik geen atelier (meer) heb. Een grote hobby is 
tuinieren. Onze tuin is groot, een deel ervan is voor de dieren en daar bemoei 
ik me niet zoveel mee, laat de natuur haar gang gaan. Het is een groene 
oase in een wijk waar steeds meer verstening komt...Misschien ligt daar wel 
een mooie taak voor mij, mensen bewust maken van het belang en de 
rijkdom van natuur. Van de rijkdom van de bossen maar ook van je eigen 
achtertuintje. Je doet het niet enkel voor die natuur maar ook voor jezelf! 
 
Ellen Appeldoorn 
 
 
 
HERINRICHTING IN ONZE UITERWAARDEN 
 
Afgezien van het wat moeizame omschakelen naar duurzamere energie-
vormen is het ons in Nederland kennelijk wel menens wat betreft de klimaat-
wijziging. Rijkswaterstaat komt met steeds verder aangescherpte plannen 
met betrekking tot de verwachte hoogwaterstanden in onze rivieren. Vooral 
in reactie op de watersnoodramp van 1953 in Z.W. Nederland begon deze 
alertheid met het Deltaplan en dat betekende voornamelijk veel 
verstevigingen en verhogingen van onze winterdijken.  

De ondergelopen Veerweg. Foto van Dirk Prins. 
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De hoogwaterstanden van rond Kerstmis 1993 en eind januari/begin februari 
1995 met zelfs een ondergelopen Veerweg Blauwe Kamer-, gaven vervolgens 
de stoot tot verdere ingrepen via ‘Ruimte voor de rivier’.  
 
Dat betekende vooral veel gegraaf in de uiterwaarden en een deels 
opheffen van het agrarische gebruik. Een start hiervan gebeurde juist hier in 
de buurt met Plan Ooievaar voor de Blauwe Kamer en vervolgens met plan 
Noordoever Neder-Rijn dat betrekking heeft op de hele noordelijke Rijnoever 
van Arnhem tot Wijk bij Duurstede. Maar ook aan de zuidoever gebeurde 
veel als je je realiseert wat er allemaal veranderd is bij Lexkesveer en ook bij 
Kesteren- Lienden hoewel een agrarisch gebruik daar deels nog 
gehandhaafd blijft.  
 
Er kwam daarna nog een derde fase in de verder aangescherpte water-
veiligheidseisen rond onze rivieren via plan ‘Stroomlijn’. Dat beoogt de 
vegetatiegroei te beperken, met name de opslag van bomen zoals wilgen 
maar ook ruigten, zodat de waterstand bij hoog water weer enkele 
centimeters lager kan blijven. Per gebied zijn daarvoor bijeenkomsten 
georganiseerd en daar heb ik aan deelgenomen. Ik kreeg daar vaak wel 
een wat dubbel gevoel bij want waarom  op de ene plek een totale kaalslag 
en elders de bosvorming ongemoeid laten?! Zo zie ik dat de groei van 
meidoorns en wilgen in de Blauwe Kamer met name in het westelijk deel 
steeds verder toeneemt en een terugdringing daarvan kennelijk niet nodig 
wordt geacht.  Idem de bosvorming in de aan de oostzijde van het 
Opheusdense veer gelegen Plasserwaard terwijl men de vorming van de 
vegetaties in Palmerswaard juist op dit moment fors aanpakt. Op een 
toelichting op een bord aan de ingang van laatstgenoemd gebied las ik dat 
deze herinrichting bedoeld is om de natuurwaarden te verhogen en om het 
beter te kunnen beheren. Bij een eerdere uitleg werd nog gerept van een 
stukje compensatie van een alsnog wat lager gestelde ‘Ruimte voor de rivier’ 
ambitie aan de overkant. Zou dat soms met die toegestane industriële 
ontwikkeling aldaar te maken kunnen hebben waar we in Rhenen juist ook 
landschappelijk zoveel moeite mee hebben en als milieugroep samen met 
het speciaal opgerichte Comité Middelwaard West al langere tijd t/m in Den 
Haag tegen procederen?!  
 
Het indrukwekkende graafwerk in Palmerswaard inclusief verwijderen van 
veel ruigten en bomen begon eind augustus jl. en moet in december klaar 
zijn. Voor de Elster Buitenwaard is nu een planvorming voor eveneens een 
flinke ingreep. Eerstgenoemd gebied hebben we door een intussen al weer 
een aantal jaren geleden gepleegde deskundige inspraak van de Stichting 
Uiterwaarden Rhenen (STUR) en WMR tot bij de Raad van State kunnen 
vrijwaren van een dreigende grote ontzanding ofwel grotendeels omzetten in 
een grote waterplas. Enkele jaren geleden was er sprake van een plan met 
een minder grote impact waar we als WMR al in de planvorming bij 
betrokken waren. De opzet veranderde toen de provincie alsnog meer geld 
beschikbaar stelde voor een ingreep die groter is vooral door de aanleg van 
een lange eenzijdig stroomafwaarts aan de Rijn aangetakte geul. 
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Graafwerk in Palmerswaard. Foto van Dirk Prins. 
 
De graafactiviteiten begonnen in het oostelijke deel dat aansluit bij de 
Veerwei met een complete kaalslag en soms wat dieper uitgraven van 
vooral de kleirijke plaatsen. De klei wordt ‘hergebruikt’ in Palmerswaard zelf 
door ten eerste de hier al jaren liggende opslag van het met zware metalen, 
PCB enz. verontreinigde slib dat afkomstig is van nabij de Amerongse sluis af 
te dekken. Voorts voor de aanleg van een dijk aan de binnenzijde van de 
bovengenoemde geul die het gebied met de plassen van de vele kleiputten 
moet vrijwaren van de hoogwaterinvloeden van de Rijn. Die plassen 
bevatten door kwel namelijk vrij schoon water met waterplanten waarin de 
vrij zeldzame Bittervoorn voorkomt en ook de padden, kikkers en salamanders 
(Kamsalamander) goed gedijen. Voorts komt er een hoogwatervrije heuvel 
ter hoogte van de Palmerswaerdt flat waar de paarden en runderen kunnen 
uitwijken bij hoogwater. In het gebied wordt de toegankelijkheid beperkt tot 
een rondwandeling over een dijkentraject in het oostelijk deel tussen rand 
Veerwei en het Sinnehus aan de N225. Er komt wel een gemakkelijker 
bereikbare ingang daartoe vanaf de parkeerplaats aan de Paardenmarkt.  
Een kritiek die ik vooral van veel natuurliefhebbers hoorde, waaronder de 
gidsen (zoals ik zelf) van de Blauwe Kamer vrijwilligers die met de Blauwe 
Bever wel eens aanleggen bij Palmerswaard, is dat je er aldus niet meer langs 
de Rijnoever kunt wandelen en als je dat wel zou doen dan heb je in 
westelijke richting door de aan de Rijn aangetakte geul slechts een dood-
lopend traject. Een suggestie van een extra bruggetje wordt niet gevolgd 
omdat HUL een groot deel van Palmerswaard graag als rustgebied voor de 
vogels wil zien net zoals die tweedeling wordt gemaakt in de Blauwe Kamer. 
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Wat betreft de Elster 
Buitenwaard is er een voorlopig 
ontwerp waarin de plannen 
worden toegelicht en er zijn 
daartoe ook al 
voorlichtingsbijeenkomsten 
geweest en daar heb ik ook aan 
mee gedaan op afgelopen  
6 juli.  
 
Foto van Dirk Prins van de 
belangstellenden.  
 

Het gebied was tot nu nog deels in agrarisch beheer (o.a. door Jan Rauw) 
met zelfs een perceel maïsteelt. Dit 125 ha grote gebied komt nu geheel in 
natuurbeheer door HUL. In het ontwerp valt de planning van een lange 
eenzijdig en evenwijdig aan de rivier aangetakte geul op met enkele 
zijgeulen, met daarom heen grote delen nat hooiland dat weinig hoger, 
namelijk 6 tot 7 m +NAP, ligt dan het gestuwde peil van de Neder-Rijn. Rond 
de geulen komen veel moerassige delen en de rivieroever buiten de 
zomerkade wordt grotendeels ‘natuurlijk’ door verwijdering van steenstort en 
herinrichting. Met de moerassen hoopt men zeldzame broedvogels als 
Roerdomp, Porseleinhoen, Blauwborst en Waterral een kans te geven.  
 
Ik ben eind oktober ondanks de afsluiting even een stukje het gebied inge-
lopen en was onder de indruk hoe ver dit al opgeschoten is.  
 

 
De graafwerkzaamheden oktober jl. Foto van Dirk Prins.  
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Er komt een beheer van hooien van de natte graslanden en begrazing van 
de (vrij smalle) drogere delen aan de noord- en zuidzijde door de Konik- 
paarden en Galloway runderen vanuit de Plantage Willem III. Die ‘grote 
grazers’ kunnen nu al deels toetreden via het ecoduct onderdoor de N233. 
Straks kunnen ze ook de Ingense Veerweg passeren richting Amerongse 
Bovenpolder. Een belangrijk ecologisch punt is verschraling door het 
afgraven van de voedsel- en deels vrij kleirijke bovengrond zodat zich bloem-
rijk grasland kan ontwikkelen. Die grond wordt samen met de grond van de 
geulen voor 2/3 (60.000 m3) gebruikt voor het opvullen van de zeer diepe 
oude zandwinplas zodat die dan wel opgaat in het toekomstige landschap. 
Dat laatste heeft protest gegeven in Elst waar men hecht aan de oude 
functie van die plas als visgelegenheid, maar tegemoet komen aan dat 
protest via een niet geheel vullen van de plas lijkt me niet passen in de 
plannen. In elk geval honoreert men nu wel in het ontwerp de al zo 
voortdurend geuite Elsterwens om naast de noordrand tenminste ook langs 
de zomerdijk en de rivier te kunnen wandelen, maar het is de vraag of dat nu 
weer zo handig is met het oog op de grote groepen ganzen in de uiterwaard 
in het winterhalfjaar. 
Een slotopmerking: mij lijkt het wat overdreven dat men bij Rijkswaterstaat en 
vervolgens ook in de politieke en bestuurlijke landelijke beslissingen rekening 
houdt voor de toekomst met een piek in de waterafvoer langs de Rijn van 
maar liefst 18.000 m3/sec bij Lobith. Nog maar kort geleden werd in dat 
verband een getal van 16.000 m3 genoemd na aanvankelijk 15.000 m3 na 
de hoogwater ervaringen van1993 en ’95. De Waal voert daarvan 2/3 af, de 
Neder-Rijn 2/9 en de IJssel 1/9. Het tot nu toe in werkelijkheid hoogst gemeten 
debiet bij Lobith was 12.600 m3/sec in 1926 terwijl dat bij het hoogwater van 
1995 11.930 m3 bedroeg en daarmee lijken mij de nu mogelijk te verwachten 
hoeveelheden niet reëel. Wel is het zo dat we vooral voor stevige dijken 
moeten zorgen naast de ‘ruimte voor de rivier’ in de uiterwaarden en het is 
dan ook begrijpelijk dat men ook wat meer rekening gaan houden met de 
kans op ‘piping’. Dat is de kans op een onder de winterdijken door lekken 
van water door de ondergrond waarin zich veelal voornamelijk zand bevindt 
dat uiteraard nog al doorlaatbaar is en dijken minder stabiel maakt.  
 
Dirk Prins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links een bruin blauwtje op de Italiaanse ossentong, rechts gehakkelde aurelia. 
Foto’s van Marc van der Aa. 
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Financieel verslag 2015 
 
 
Liquide middelen 1-1 2015    
 ING (Postbank) € 6.220,00    
 ASN Milieusparen € 8.315,00    
     
 subtotaal  € 14.535,00   
     
Inkomsten     
 Donaties € 2.645,00    
 Renten € 109,00    
 Boek Rhenen 750    
 subtotaal  € 2.754,00   
 Totaal   € 17.289,00  
     
Uitgaven     
 Nieuwsbrieven € 256,00    
 Reiskosten € 71,00    
 Contributies/abonnementen € 105,00    
 Telefoon, internet en porti € 220,00    
 Kosten website € 106,00    
 Kosten betalingsverkeer € 106,00    
 Natuurwerkgroep € 452,00    

 
Advies innovatietrajekt bureau 
Dwars € 932,00    

 Avond Kwintelooijen € 785,00    

 
Divers algemeen en 
representatief € 435,00    

 subtotaal  € 3.468,00   
     
Liquide middelen 31-12 2015    
 ING (Postbank) € 5.397,00    
 ASN Milieusparen € 8.424,00    
 Triodos    
 subtotaal  € 13.821,00   
 Totaal   € 17.289,00  
     
     
 aantal donateurs 126    
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KORTE BERICHTEN 
 

PUBLIEKE WATERTAPPUNTEN: iets voor de gemeente Rhenen? 
De laatste jaren is er een stijging van de consumptie van mineraalwater. In 
1975 dronk de gemiddelde Nederlander per jaar slechts één liter flessen-
water, in 1996 14,7 liter en inmiddels is dit al bijna 24 liter geworden. In 2015 
steeg het gebruik van mineraalwater met 7 % t.o.v. 2014. (Voor “water met 
een smaakje” worden groeipercentages van 50 tot zelfs meer dan 100 % 
gemeld.) Waarom gebruiken mensen steeds meer flessenwater? De 
toename kan verklaard worden door enerzijds intensieve marketing-
campagnes van producenten van flessenwater, zoals Spa en Bar le Duc, en 
anderzijds door de gezondheidstrend. Uit onderzoek dit jaar onder 
“waterdrinkers” (i.e. Nederlanders die verpakt mineraalwater drinken) bleek 
dat consumenten zich steeds meer bewust zijn van het belang van 
voldoende hydratatie. 
Voornaamste redenen die worden gegeven om verpakt mineraalwater te 
drinken zijn: het is handig om mee te nemen (48%) en het is lekker (35%). Acht 
procent geeft als reden, dat het van constante kwaliteit is en 5 % dat het 
veiliger is. En dat terwijl water uit de kraan het meest en best gecontroleerde 
voedingsproduct is. In het Drinkwaterbesluit staat voor ruim 60 verschillende 
stoffen aangegeven wat de maximum waarde mag zijn. In het 
Warenwetbesluit Verpakt Water zijn er naast de eisen voor microbiologische 
parameters slechts voor 15 stoffen maximale hoeveelheden aangegeven. 
Het Nederlandse flessenwater én een groot deel van het kraanwater komt uit 
diepere, afgesloten lagen in de bodem. Sommige bronnen voor flessenwater 
liggen vlakbij winputten van waterbedrijven en er wordt uit hetzelfde vaatje 
getapt; denk hierbij bijvoorbeeld aan Sourcy van Vrumona bij pompstation 
Bunnik. Een vergelijkbare situatie is er bij het water uit een 127 meter diepe 
laag bij Leidsche Rijn/industrieterrein Lage Weide, waaruit zowel Bar-le-Duc 
als het waterbedrijf putten.   
Voor een slok ‘natuurlijk en gezond water’ uit de fles betalen we graag 500 
tot 1000 keer de prijs van kraanwater . Die prijs betalen we echter niet voor 
het water zelf. Meer dan 90 procent van de kosten van een fles mineraal- of 
bronwater gaat naar transport, marketing, verpakking en winstmarges van 
de tussenhandel. De productie, verpakking en het transport van verpakt 
drinkwater zorgt voor veel meer CO2 uitstoot en  voor de productie van het 
flesje is ook nog eens een 160-250 ml olie nodig.  Nu worden wel steeds meer 
plastic flessen gerecycled, maar er komen er ook op straat, in het 
oppervlaktewater en in de zee terecht. 
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Figuur 1 (links) Uitstoot van CO2 per liter water bij verschillende distributievormen 
(inclusief CO2-uitstoot bij de productie van de verpakking, etc. 
Figuur 2 (rechts) Bij een gemiddeld verbruik van 24 liter flessenwater per jaar per 
inwoner zouden de ca 19.500 inwoners van de gemeente Rhenen een flessenberg 
van 936.000 flessen van 0.5 liter kunnen produceren. 

In verband met die milieuvervuiling heeft de gemeenteraad in San Francisco 
in 2014 zelfs besloten een verbod in te stellen op de verkoop van flesjes water 
op evenementen op gemeentelijke locaties. Kraanwater is dus niet per se 
minder van kwaliteit dan bron- of mineraalwater, het is goedkoper en 
bovendien veel beter voor het milieu. Ook het meenemen hoeft geen 
probleem op te leveren, aangezien er tegenwoordig allerlei waterflessen en 
bidons te koop zijn. Verder zou het installeren van publieke watertappunten 
een aanleiding kunnen zijn om inwoners bewust te maken van de goede 
kwaliteit van het water op de Utrechtse Heuvelrug, dat nu met slechts 
minimale zuivering uit de kraan komt. Om dit zo te houden is het van belang 
dat inwoners van een grondwaterbeschermingsgebied op de hoogte zijn 
van wat ze kunnen doen om dit grondwater te beschermen, zoals het 
vermijden van het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. Ook in Rhenen is 
er een waterwinning, zoals te zien is in Figuur 3. 
 

 Figuur 3 Waterwingebied (donkerblauw) en grondwaterbeschermingsgebied 
(lichtblauw) Rhenen (Bron: https://webkaart.provincie-
utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=e05c056b0430423eb23227a5769ca528) 
 
Naast deze (milieu)voordelen dient het aanbieden van water uit publieke 
watertappunten ook belangen op het gebied van de sociale duurzaamheid. 
Voor mens: publieke watertappunten sluiten mooi aan bij de doelstellingen 
van het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht); water drinken moet weer 
gewoon worden in plaats van allerlei dranken, die teveel suiker bevatten.  
Wellicht krijgen de tappunten hun sociale functie terug; het “praatje bij de 
pomp”. Voor maatschappij: de tappunten leveren een verbetering van de 
directe leefomgeving op; er zijn meer faciliteiten voor mensen, die willen 
rusten (toeristen, wandelaars, fietsers). Voor mensen elders in de wereld: 
wanneer er Join-the-pipe tappunten geplaatst worden, dan worden hiermee 
ook schoon drinkwater projecten in ontwikkelingslanden gefinancierd. 
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Om al deze aspecten onder de aandacht te brengen en een pleidooi te 
houden voor de installatie van publieke watertappunten in (de verschillende 
kernen van) de gemeente Rhenen, is er op 14 oktober jl. een pitch gehouden 
in het Initiatievencafé Rhenen. Er zijn ook meerdere ideeën voor locaties 
geopperd, waarbij gedacht is aan cultuurhistorie, toerisme, sporters, spelende 
kinderen en plekken waar regelmatig iets georganiseerd wordt. Het was fijn 
na afloop in contact te komen met mensen, die aangaven dat ook de 
jeugdraad in Rhenen graag watertappunten gerealiseerd wil zien. Er schijnen 
al plannen te zijn om twee watertaps mee te nemen in de Visie Rhenen 
Centrum (bij het fonteintje en op het plein bij de Jumbo), maar er zijn 
uiteraard nog meer mogelijkheden. Een aantal zijn aangegeven in figuur 4 
(zie hieronder).  
 
Graag horen we jullie mening. Ideeën over locaties of groepen (mogelijk) 
belangstellenden en belanghebbenden zijn welkom. 
 
Wil Schulte & Carli Aulich (bestuurslid van de stichting Water natuurlijk uit de 
kraan) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 Aansluiten herstelde pomp op de Markt in Rhenen (links), parkeerplaats bij 
Stadsbossen Rhenen MTB route/wandelroute Leemkuil (rechtsboven) en het 
speelveld/jeu-de-boulesbaan bij het multifunctioneel gebouw Bestegoed in Elst 
(rechtsonder). 

Naschrift Redactie: de volledige bronnenlijst staat op www.stichtingwmr.nl. 
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ZWERFVUIL 
 
Het Zwerfvuil rapen in de gemeente gaat onverminderd door. De vaste 
ploeg van ongeveer 120 mensen  is weer uitgenodigd voor een avondje met 
een hapje en een drankje in het Huis van de Gemeente in november a.s. Die 
bijeenkomst wordt zeer gewaardeerd door de zappers. Tijdens de 
'vergadering' wordt " de bijzonderste vondst" gekozen door de aanwezigen. 
Dit jaar stuur ik deze foto's in: gestort bouwafval langs de Opslag in ELST. 

 

 
Foto’s Wil Schulte. 
 
Het komt tegenwoordig vaker voor dat het buitengebied wordt bevuild met 
grof vuil, terwijl in de bebouwde kom het afval (in ons dorp) afneemt. Meer 
info: Facebook ZAAP Rhenen ofwel www.rhenen.nl/zwerfvuil 
 
Wil Schulte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Sfeerplaatje: een zonsondergang vanaf de Rijnbrug. Foto van Dirk Prins.  
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RANSUILEN IN RHENEN 

In de tuin van de achterburen 
van Esther Slotboom en Marc 
van der Aa midden in een 
woonwijk, broedde een paar 
ransuilen. Het nest boven in 
een soort den werd eerst 
bewoond door eksters. 
Blijkbaar zijn de eksters 
verjaagd door de uilen. Dat er 
ransuilen gebroed hebben 
werd pas duidelijk toen de 
twee uilskuikens uit het nest 
gekrabbeld waren: de 
zogenoemde takkelingen. Zij 
zijn overdag nog best actief: 
beetje oefenen wat je met 
die vleugels kan doen, met je 
kop draaien en veel, heel veel 
piepen.  Vader en/of moeder 
zit vaak wel in de buurt, zij het 
erg goed gecamoufleerd. 
Soms in dezelfde boom zoals 
op de foto, anders in een 
boom in de buurt. 
 

Vader of moeder ransuil. Foto van Marc van der Aa 

Pas tegen de schemering worden de ouders actief en vele avonden zijn zij 
door de verrekijker en telescoop bestudeerd. Het geruisloos vliegen en de 
prooioverdracht is iedere keer weer fantastisch om te zien.  Op 
www.stichting.wmr staat een filmpje. 

Ook de eerste vlieg-
lessen van de takke-
lingen werden bekek-
en. In het begin was 
het heel spannend of 
ze de volgende boom 
wel zouden halen.  En 
toen ineens waren ze 
weg. Hopelijk komen 
de uilen volgend jaar 
terug. 

Een van de twee uilskuikens. Foto van Marc van der Aa.  

Esther Slotboom 
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STAND VAN ZAKEN DOORSTART BLAUWE BEVER 
 
Het Utrechts Landschap heeft op 2 september jl. vanuit financiële 
overwegingen besloten te stoppen met de exploitatie van de Blauwe Bever. 
Alle vrijwillige gidsen, schippers en maatjes betreuren dit vanwege het unieke 
karakter van de vaarten en het grote genoegen dat de passagiers hieraan 
ontlenen. Door enkele vrijwilligers en donateurs is een Stuurgroep opgericht, 
stichting i.o., die zich er voor inzet het schip te verwerven en een doorstart 
mogelijk te maken met behulp van de vrijwilligers. De Stuurgroep streeft er 
naar excursies en belevenis- vaarten te organiseren in de delta van de 
Neder-Rijn en de Lek met de safari- boot De Blauwe Bever van waaruit de 
natuur betreden en verkend kan worden. Het schip zal blijven varen onder de 
vlag van het Landschap. 
 

Aan het bestuur van het Landschap is 
verzocht om het schip in eigendom 
overgedragen te krijgen, en wel voor 
een symbolisch bedrag en met een 
startkapitaal om een rendabele 
exploitatie mogelijk te kunnen maken.  
De enige inkomsten zijn nl. hetgeen de 
passagiers betalen, terwijl het redelijk 
oude schip het nodige onderhoud 
vergt en er ook gereserveerd moet 
worden vanwege toekomstige eisen 
van de Scheepvaartinspectie. Recent 
heeft de Stuurgroep vernomen dat het 
schip inderdaad aan ons overge-
dragen wordt, en dat er een (gering) 
eenmalig bedrag meegegeven 
wordt. Dit laatste is net voldoende 
voor de opstartkosten, totdat er vanaf 
april weer passagiers gaan betalen, 
maar helpt niet bij de jaarlijkse 
exploitatie. 
De Blauwe Bever, foto Evert vd Stroom 
  

De Stuurgroep ziet op dit moment nog onvoldoende mogelijkheden om een 
rendabele exploitatie mogelijk te maken. Sponsoring en subsidiëring worden 
nu dan ook onderzocht. O.a. zal er, naast de exploitatie- stichting Blauwe 
Bever een stichting Vrienden van de Blauwe Bever opgericht worden; 
hiervoor kunt u zich als donateur al aanmelden, bij ondergetekende. Voor 
bedrijfsmatige, technische en secretariële ondersteuning houden we ons 
aanbevolen. 
 
Tine van der Stroom, voorzitter, tvanderstroom@planet.nl en 06- 10 68 76 96 
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PRESENTATIE WMR OP INITIATIEVENMARKT  
 

Alie de Boer en Wil Schulte hebben op 
'ludieke wijze' de maaibalk voor de 
Natuurwerkgroep Kwintelooijen aan-
gevraagd tijdens het eerste Initiatievencafé 
van de gemeente Rhenen. Er waren wel 70 
aanwezigen en er was soms een vrolijke noot. 
Op de foto houdt Wil handgereedschap -
een hiep en een kapmes- in de lucht om te 
illustreren dat de Natuurwerkgroep ECHT 
behoefte heeft aan mechanische uitbreiding 
van het gereedschap. 
 
Wil Schulte 
  
Foto van  Anita Agnes 
 

 
 
REPAIRCAFE’S IN DE GEMEENTE RHENEN 
 
Beide organisaties in Elst en 
Rhenen zijn tevreden over 
hoe het loopt tijdens de 
maandelijkse spreekuren. 
Het landelijk gemiddelde 
van 19 producten per keer -
die ter reparatie worden 
aangeboden- wordt 
gehaald. 60% hiervan wordt 
succesvol gerepareerd. 
Wat niet voldoet aan 
duurzaamheideisen wordt 
gemeld bij "meldpunt 
kapotte apparaten" van 
Natuur en Milieu.       

    Een vrijwilliger van het repaircafé. Foto Wil Schulte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het Huis van de gemeente houdt de Rhenense afdeling haar spreekuur op 
de vierde vrijdag van de maand van 13.30- 16.00uur. Er is in Rhenen-stad 
behoefte aan enkele reparateurs erbij voor elektronica en elektrische 
apparaten (mechanisch). Rhenen heeft een heldere website: 
repaircaferhenen.nl en Elst is te vinden op Facebook. De landelijke club : 
www.repaircafe.org verwijst ook naar beide adressen. In Elst kan men terecht 
op de eerste dinsdagmiddag (13.30- 16.00uur) in het MFG 'het Bestegoed'. 
 
 
 
 
 
 
 

Wij vierden  begin oktober ons eenjarig bestaan; heel gezellig met 
aangeklede thee. De plaatselijke kruidenier (AH) is onze sponsor. We zijn 
inmiddels met een groep van ruim 15 m/v . 
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De vrijwilligers van het repaircafé. Foto van Wil Schulte 
 
Naast het repareren wordt ook de gezelligheid en het contact met 
dorpsgenoten steeds uitgebreider. Het repaircafé vervult daarmee ook een 
sociale functie. Meer info: wil.schulte@ziggo.nl of ter plaatse. 
 
 
 
 
 
 

Wil Schulte 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagpauwoog op braam. Foto Marc van der Aa.  
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Bessenpracht in de herfst. Boven met pimpelmees, onder de sleedoorn.  
Foto Marc van der Aa 
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