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WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN JAAR? 
 
In de vorige Nieuwsbrief gaven we aan dat we door de beperkte omvang van onze 
kerngroep gedwongen waren onze activiteiten te beperken. Het doet ons goed te 
melden dat we toch op gebied van ruimtelijke ordening en natuur een aantal nieuwe 
activiteiten hebben kunnen ontplooien, aansluitend op initiatieven van verontruste 
burgers in Rhenen en Elst.  
 
In Elst was onder bewoners veel onrust ontstaan over de voorgenomen woningbouw 
op het voormalige mobilisatieterrein van Defensie (het zogenaamde “MOB”-terrein). 
Omdat het gebied deel uitmaakt van het Nationale Natuur-Netwerk (NNN, vervanger 
van de vroegere EHS) en van het Nationale Park de Utrechtse Heuvelrug, is de WMR 
tegenstander van woningbouw op deze plek. Daarom hebben we samen met 
bewoners een projectgroep opgericht die zich verzet tegen deze ontwikkeling. Vanuit 
de WMR maken Wil Schulte en Ellen van Appeldoorn deel uit van de project-groep. In 
deze Nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.  
 
Bij de Utrechtsestraatweg  heeft kerngroeplid Sander van Opstal een bewonersgroep 
met advies ondersteund in hun verzet tegen de voorgenomen bouw van een woning 
in een van de laatste ‘doorkijkjes’ naar de Rijn en de Rijnuiterwaarden. Het gaat om 
het  ‘kerstbomenterrein’, direct na het verlaten van de bebouwde kom van Rhenen 
richting Elst aan de linkerkant van de weg. In de Structuurschets Gemeente Rhenen 
wordt dit panorama naar de Rijn als “te beschermen” op de kaart gezet. Het verbaast 
ons -en de bewoners van de Utrechtse Straatweg- dan ook dat de gemeente hier 
alsnog bebouwing mogelijk wil maken, tegen het eigen beleid in. We hopen het 
uitzicht op Palmerswaard en de Rijn op deze plek te kunnen behouden.  
 
Door in te haken op initiatieven van bewoners hebben we mogelijk -zonder dat we 
daar gericht op hebben gestuurd- een nieuwe rol voor de WMR gevonden, waarbij 
we met een beperkt aantal kerngroepleden toch een nuttige bijdrage kunnen leveren 
aan het behoud van natuur en landschap in en om Rhenen. Voor ons is het voordeel 
dat we niet alles zelf hoeven te doen en voor de bewonersinitiatieven is het prettig dat 
ze niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en gebruik kunnen maken van onze 
expertise.  
 
Natuurlijk zijn ook de werkgroepen van de WMR afgelopen jaar actief geweest. 
Voorjaar 2017 heeft de paddenwerkgroep weer een groot aantal padden over-gezet. 
De Natuurwerkgroep Kwintelooijen is zowel afgelopen winter als deze zomer intensief 
bezig geweest met het beheer van het natuurgedeelte van Kwintelooijen. Van de 
gemeente Rhenen vernamen we het goede nieuws dat er een afspraak is met 
grondeigenaren over de overname van de erfpacht van Kwintelooijen. Dat betekent 
dat het behoud van het gebied als recreatie- en natuurterrein voor de komende 
tientallen jaren is gewaarborgd en dat de inspanning door onze werkgroepleden de 
afgelopen jaren niet voor niets is geweest.  
 
Jules Scholten heeft afscheid genomen van zijn bestuursfuncties bij de WMR. Jules 
maakte dertien jaar deel uit van het bestuur, eerst als secretaris van 2004-2011, daarna 
als bestuurslid. Hij is enige jaren geleden verhuisd naar Wageningen waardoor  de 
afstand tot natuur en milieu in Rhenen wat groter werd en hij richt zijn aandacht thans 
op andere zaken. Jules heeft een belangrijke rol gespeeld in  de besluitvorming rond 
een groot aantal onderwerpen die de afgelopen jaren in Rhenen en omgeving 
speelden. Zijn uitgebreide kennis op het gebied van de milieueffectrapportage (MER) 
was daarbij een grote steun. 
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Onderwerpen waar hij zich mee heeft bezig gehouden waren onder andere de 
Herinrichting van de Thijmse Berg, de woningbouwlocatie Vogelenzang, de fietsroute 
langs de N225, de baggerberging in de Ingense Waarden, het landbouwkundig 
gebruik van de uiterwaarden, het bestemmingsplan Buitengebied, de parkeerplaats 
Paardenmarkt en de Veerwei, de Ruimte voor de Rivierprojecten in onze omgeving. 
De laatste jaren was hij vooral intensief bezig met de besluitvorming rond de inrichting 
van het industrieterrein Middelwaard-West. Hij heeft vele bijdragen geleverd aan de 
WMR Nieuwsbrieven  vanaf 2004 tot en met 2016. Alle bijdragen zijn  terug te vinden 
op onze website.  Zeer bedankt Jules! 
 
En dank wederom aan onze donateurs die het ons mogelijk maken te blijven 
functioneren zonder enige subsidie. Onze financiële situatie is gezond. Afgelopen jaar 
hebben we de bijdragen van de donateurs onder meer gebruikt voor de aanschaf 
van een maaibalk ten behoeve van de Natuurwerkgroep Kwintelooijen.  
 
Han Runhaar en Roel van de Weg  
 

 
Rupsen van de Helmkruidvlinder (een nachtvlinder) op knokig helmkruid in de tuin van Dirk Prins 
(fotograaf). 
 
 
ONTWIKKELING VAN DE NIEUWSBRIEVEN  
 
Begin dit jaar zijn alle ooit verschenen nieuwsbrieven gescand en op de website gezet. 
Deze ‘Nieuwsbriefgeschiedenis’ begint in 1984 met een 6 pagina’s tellende nieuwsbrief 
op A4 formaat. Regelmatig zal de naam D. Prins op de voorkant te lezen zijn. Een groot 
deel van de nieuwsbrieven kwam uit zijn persoonlijke archief. Dirk, bedankt hiervoor. 
Dat in de loop van de tijd steeds betere technieken beschikbaar kwamen voor het 
maken van de nieuwsbrieven is duidelijk te zien als je de eerste en de laatste 
nieuwsbrief naast elkaar zou leggen. Alle begin is moeilijk en dat geldt helemaal voor 
het vastleggen van een lay-out. Om te beginnen het logo. 
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Het logo is opgebouwd uit de contouren van een grote loofboom met het silhouet van 
een boomzwaluw. In het logo op de eerste nieuwsbrieven is de boomzwaluw 
nauwelijks te herkennen. Pas op de laatste nieuwsbrief van 1987 wordt de 
boomzwaluw herkenbaarder. Vanaf 1992 wordt het logo gebruikt zoals we dat nu nog 
steeds tegenkomen in alle grafische uitingen van de stichting. Zoals u op de 
voorpagina van deze nieuwsbrief kunt zien is de achtergrond lichtgroen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De titel ‘Nieuwsbrief’ stond in 1984 en 1985 prominent bovenaan de eerste pagina. 
Vanaf 1986 tot en met 2000 verhuist hij naar de linker zijkant met een variatie aan 
lettertypes en groottes.  Vanaf 2001 staat de titel minder prominent weer bovenaan. 
Omdat het samenstellen van de nieuwsbrief in het begin nog niet digitaal werd 
gedaan kwam het weleens voor dat wat vergeten was met de hand moest worden 
aangevuld. Ook het nummer van de nieuwsbrief is een aantal malen met de hand 
toegevoegd en ook dan klopte het soms niet (zie 87-3?). Nieuwsbrief 1991-1 heeft zelfs 
een handgeschreven inhoudsopgave. 
Het formaat is een ander opvallend feit van de verschillende nieuwsbrieven. De 
nieuwsbrieven zoals u waarschijnlijk gewend bent zijn op A4 formaat maar dit is niet 
altijd zo geweest. Vanaf 1990 verscheen de nieuwsbrief op A5 formaat met een kleiner 
lettertype. De truc hierbij is dat je op 1 A4tje 4 bladzijden afdrukt. Omdat je daarna de 
A4tjes op elkaar legt en moet vouwen moeten de bladzijden dus wel op de juiste plek 
afgedrukt worden. In nieuwsbrief 1990-1 waren de pagina’s 12 en 17 op hun kop 
afgedrukt. Na het scannen zijn de pagina’s weer ‘recht’ gezet dus u ziet op de website 
een ‘kloppende’ nieuwsbrief. In 1997 kan de leesbril weer de la in, de nieuwsbrief is 
weer op A4 formaat met een groter lettertype, hoewel de bril toch nog een keer uit 
de la komt als in 2011 de eerste extra nieuwsbrief op A5 wordt uitgebracht. 
De illustraties hebben door de jaren heen een ware metamorfose door gemaakt. 
Begonnen met tekeningen, via grafieken en foto’s naar full colour voorpagina’s. 
Hoewel de nieuwsbrieven vanaf 2006-2 in kleur werden opgemaakt werden ze tot 2010 
in zwart-wit afgedrukt en bezorgd. Dit om de kosten te drukken. Daarna werden de 
voor- en achterpagina in kleur afgedrukt. De digitale nieuwsbrieven op de website zijn 
vanaf 2006-2 wel volledig in kleur. 
De verschijning van de nieuwsbrief kon per jaar verschillen. In ieder geval 1 en 
maximaal 3 keer per jaar afhankelijk van het aanbod. Dit laatste bepaalde ook het 
aantal pagina’s van de nieuwsbrief. In het begin werd de nieuwsbrief in zijn geheel 
door de redactie samengesteld, van het kopiëren tot en met het nieten. Tegen-
woordig wordt de nieuwsbrief digitaal aangeboden aan de drukker die er prachtige 
boekwerkjes van maakt. Het merendeel van de nieuwsbrieven wordt door de leden 
van de stichting bezorgd in de gemeente Rhenen. Een klein deel wordt per post 
verstuurd naar bijv. Den Haag en Vorden. Neem verder een kijkje in de nieuwsbrieven 
op de website. Veel leesplezier. 
 
Hans Molkenboer, Webmaster WMR 
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MOB-TERREIN: verslag van de informatieavond 
 
Op 10 mei jl. organiseerde de WMR samen met projectgroep ‘MOB naar de natuur' 
een informatiebijeenkomst in Elst. De avond begon met een presentatie in woord en 
beeld over Plantage Willem III, gevolgd door een voorlichting over het MOB-terrein. Dit 
MOB-terrein is de aanleiding voor deze bijeenkomst. Het staat te koop en zorgt voor 
veel onrust in de gemeente Rhenen, met name in Elst. Een aantal betrokken Elstenaren 
hebben hun krachten gebundeld en vormen de projectgroep ‘MOB naar de natuur” 
met als doel het MOB-terrein terug te geven aan de omringende Plantage Willem III. 
De bijeenkomst werd bezocht door ± 60 belangstellenden. Ellen Appeldoorn 
(avondvoorzitter) benadrukte dat wij bevoorrecht zijn om op zo’n unieke plek te 
wonen in het dichtbevolkte Nederland. Er is zoveel natuur om ons heen dat we dat 
weleens vergeten. 
         
De centrale vraag van deze bijeenkomst is of het wenselijk is om in de natuur woning-
bouw toe te staan. Wat kunnen we doen om deze ontwikkeling tegen te houden en 
wat zouden we graag willen met dit terrein. Het terrein ligt middenin een bijzonder 
natuurgebied,  Plantage Willem III. We kijken tijdens de bijeenkomst naar de waarden 
van het gebied en zoemen in op de aanwezige dieren en planten. Levert bebouwing 
van het MOB-terrein gevaar op voor de vogelpopulatie, wereldwijd bekend om zijn 
bijzondere ‘grondbroeders’? 
 
Na de inleiding gaf WMR-kerngroeplid Dirk Prins een informatieve lezing over Plantage 
Willem III en directe omgeving. Hij legde met behulp van een stafkaart uit hoe de 
ligging van het MOB-terrein is; middenin het groene gebied, vanzelfsprekend 
behorend bij de plantage. De plantage is ontstaan in 1853, er werd tabak geteeld. Er 
ontstonden ziektes in de tabak en men ging over op fruitteelt. Dit duurde tot 1965, 
daarna ging Cebeco experimenteren met gewasveredeling en sinds mei 1995 is 
Plantage Willem III in handen van Het Utrechts Landschap (HUL). Omdat op Plantage 
Willem III, mede dankzij het open terrein, een prachtig sneeuwsmeltwaterdal uit de 
laatste ijstijd te bezichtigen is, heeft het provinciaal bestuur het smeltwaterdal en haar 
directe omgeving in 2000 tot Aardkundig Monument benoemd. Het gebied is van 
grote historische waarde. De natuur, de openheid en het uitzicht maken dit 
natuurgebied uniek. Er komen 262 verschillende plantensoorten voor, 15 
vlindersoorten, vele insecten en bijzondere vogels. Sommige daarvan zijn zeer 
kwetsbaar en gaan mogelijk in rap tempo in aantal achteruit of verdwijnen als er 
woningbouw mogelijk gemaakt wordt op het aanliggende MOB-terrein. 
 
Na de pauze verzorgde Han Runhaar (voorzitter WMR) een presentatie met de titel ‘De 
toekomst van het MOB-terrein, mobilisatie voor de natuur’. Het Rijksvastgoedbedrijf 
heeft het terrein te koop gezet. Het Rhenense College heeft in 2015 het Rijk beloofd 
mee te werken aan herontwikkeling en functieverandering. De huidige bestemming 
van het terrein is ‘maatschappelijk’. De wens van het Rijksvastgoedbedrijf is om deze 
bestemming te veranderen in ‘natuur en wonen’. Het gevaar is dat project-
ontwikkelaars dan kiezen voor woningbouw omdat de grond door deze nieuwe 
bestemming duurder wordt… 
 
Han legde uit dat het gebied buiten de rode contour valt, dus buiten het gebied waar 
woningbouw is toegestaan. Het ligt tevens middenin het gebied NNN (Natuur Netwerk 
Nederland, voorheen EHS) en zodoende geen geschikte plek is voor woningbouw. 
Voor plannen binnen de NNN geldt het ‘nee-tenzij principe’. Ingrepen zijn niet 
toegestaan tenzij uitgesloten is dat de ingreep een negatief effect heeft op het 
gebied. Bebouwing op het MOB-terrein zal veel negatieve uitstralingseffecten hebben 
op de bestaande natuur. Denk aan licht, geluid en predatie. Met name katten doden 
in ons land naar schatting 60 miljoen vogels per jaar. Een op de twee huishoudens 
heeft één of meer katten en een kat bejaagt een gebied van 7 ha. De 
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grondgebonden broedvogels zullen een gemakkelijke prooi zijn. 
 
Er ontstond een levendige discussie. Vertegenwoordigers van de plaatselijke politiek, 
raadsleden en de wethouder met ‘natuur’ in zijn portefeuille waren bereid om vragen 
te beantwoorden. De andere aanwezigen discussiërden stevig mee. 
Discussiepunten waren: 

x Waarom zou de gemeente Rhenen toestemmen in bestemming ‘natuur en 
wonen’ in plaats van enkel ‘natuur’? 

x Wat wordt de gemeente wijzer van de bestemmingswijziging? 
x Waarom heeft de gemeente niet gewacht met de toezegging aan 

Rijksvastgoed na onderzoek van de wensen van de omwonenden en 
belanghebbenden en de mogelijkheden met de NNN-status? Maakt natuur nu 
nog een kans? 

 
Wethouder Kleijn meldde dat HUL belangstelling heeft voor het MOB-terrein en dat het 
bespreekbaar is om de bestemming te veranderen in ‘natuur’. Er is onrust over een 
mogelijke vervuiling van het MOB-terrein. Onduidelijk is wat de kosten zijn voor sanering 
van het terrein en wie gaat dat betalen; de vervuiler of de koper? Wethouder Kleijn zal 
zich inzetten om een excursie naar het MOB-terrein te organiseren en benadrukte dat 
de gemeente het initiatief zal nemen om de bevolking te informeren over de 
voortgang m.b.t. het MOB-terrein. 
 
De heer van Ommeren kwam met een verrassende mededeling over de verkoop van 
het MOB-terrein in 1950 aan defensie. Er zou een uitdrukkelijke opdracht zijn vanuit de 
verkopende partij om het terrein weer toe te voegen aan de plantage bij vertrek van 
defensie. Om dit te bevestigen wordt gezocht naar de overdrachtsakte. 
 
Er dient nog veel uitgezocht te worden, veel zaken zijn onduidelijk. We zijn 
aangemoedigd door de (soms emotionele) reacties van de aanwezigen. 
We zien terug op een interessante en zeer informatieve bijeenkomst. 
 
Ellen Appeldoorn en Anneke Dijkstra 
 
 
 
WONINGBOUW MOB-TERREIN: bedreiging voor de natuur 
 
Verscholen aan de rand van Plantage Willem III ligt een mobilisatieterrein (MOB-terrein) 
van defensie dat al jaren niet meer als zodanig wordt gebruikt. Het Vastgoedbedrijf 
van Defensie heeft daarom het terrein te koop gezet. Om de waarde van het terrein 
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natuur’. De gemeente heeft zich bereid getoond om aan die bestemmingswijziging 
mee te werken. Elders in dit nummer wordt uitgebreider ingegaan op de stand van 
zaken rond de verkoop van het gebied en de voorgenomen bestemmingswijziging. 
Hier wil ik ingaan op een aspect dat tot nu toe onderbelicht is gebleven en dat is het 
effect dat woningbouw op het MOB-terrein zal hebben op de natuur. 
 
In de discussie over de geplande bestemmingsplanwijziging wordt tot nu toe alleen 
aandacht besteed aan de effecten van woningbouw op de natuur die nu op het 
MOB-terrein aanwezig is. Die effecten zullen inderdaad bescheiden zijn, mits het 
bestaande bos wordt gehandhaafd en rekening wordt gehouden met mogelijk 
nadelige effecten op vleermuizen. Wat echter zorgvuldig buiten de discussie wordt 
gehouden is de nadelige invloed die bewoning van het MOB-terrein zal hebben op 
de omliggende natuur. Dat is merkwaardig, omdat het gebied deel uitmaakt van 
Nationale Park de Utrechtse Heuvelrug en aan drie kanten wordt begrensd door het 
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natuurgebied Plantage Willem III van Utrechts Landschap (zie figuur). Verstoring door 
geluid en licht zal een nadelige effect hebben op de fauna in dat gebied. Maar nog 
belangrijker is het effect van toegenomen predatie door met name huiskatten. 

 
Ligging MOB-terrein binnen Plantage Willem III. Met rode stippen is aangegeven tot welke 
afstand ernstige nadelige effecten van katten op de broedvogelstand te verwachten zijn.  
 
Jaarlijks worden door huiskatten vele miljoenen vogels gedood. De schattingen voor 
Nederland lopen uiteen van 30 tot 140 miljoen vogels per jaar, een aanzienlijk deel van 
de jaarlijkse aanwas aan jonge vogels. De vogelsoorten die in en rond de stad 
voorkomen zijn aangepast aan de hoge predatiedruk door katten doordat ze in holtes 
of nestkasten broeden (bijvoorbeeld mezen) of doordat ze veel jongen produ-ceren. 
Een voorbeeld van dat laatste vormen merels. Die vormen een belangrijke prooi voor 
huiskatten, maar kunnen dat compenseren doordat ze meerdere keren per jaar 
broeden. Het verlies door predatie wordt voor door deze soort voldoende 
gecompenseerd door het grote voedselaanbod in stadstuinen en -parken.  
Dat laatste geldt echter niet voor de vogels die voorkomen in Plantage Willem III en 
de Remmerdense Heide. De hier voorkomende soorten zijn grotendeels grond-
broeders of soorten die laag in de struiken broeden, die normaliter maar één legsel per 
jaar hebben. Ze zijn daarmee zeer kwetsbaar voor predatie door loslopende 
huiskatten. Het gaat om voor  Plantage Willem III en Remmerdense Heide kenmer-
kende soorten als Boompieper, Boomleeuwerik,  Geelgors en Roodborsttapuit. Door 
voldoende rust en voedselaanbod te creëren hoopt Het Utrechts Landschap op 
termijn ook zeldzame soorten als Nachtzwaluw en Grauwe Klauwier in het gebied terug 
te krijgen. Net als de hiervoor genoemde soorten zijn deze soorten zeer gevoelig voor 
predatie door katten. Het is daarom te verwachten dat aanleg van woningen op het 
MOB-terrein een sterk nadelig effect zal hebben op de voor het gebied kenmerkende 
vogels en natuurambities voor het gebied.  
 

Stichting Werkgroep Milieubeheer 
Rhenen 16

MOB

 7 

natuurgebied Plantage Willem III van Utrechts Landschap (zie figuur). Verstoring door 
geluid en licht zal een nadelige effect hebben op de fauna in dat gebied. Maar nog 
belangrijker is het effect van toegenomen predatie door met name huiskatten. 

 
Ligging MOB-terrein binnen Plantage Willem III. Met rode stippen is aangegeven tot welke 
afstand ernstige nadelige effecten van katten op de broedvogelstand te verwachten zijn.  
 
Jaarlijks worden door huiskatten vele miljoenen vogels gedood. De schattingen voor 
Nederland lopen uiteen van 30 tot 140 miljoen vogels per jaar, een aanzienlijk deel van 
de jaarlijkse aanwas aan jonge vogels. De vogelsoorten die in en rond de stad 
voorkomen zijn aangepast aan de hoge predatiedruk door katten doordat ze in holtes 
of nestkasten broeden (bijvoorbeeld mezen) of doordat ze veel jongen produ-ceren. 
Een voorbeeld van dat laatste vormen merels. Die vormen een belangrijke prooi voor 
huiskatten, maar kunnen dat compenseren doordat ze meerdere keren per jaar 
broeden. Het verlies door predatie wordt voor door deze soort voldoende 
gecompenseerd door het grote voedselaanbod in stadstuinen en -parken.  
Dat laatste geldt echter niet voor de vogels die voorkomen in Plantage Willem III en 
de Remmerdense Heide. De hier voorkomende soorten zijn grotendeels grond-
broeders of soorten die laag in de struiken broeden, die normaliter maar één legsel per 
jaar hebben. Ze zijn daarmee zeer kwetsbaar voor predatie door loslopende 
huiskatten. Het gaat om voor  Plantage Willem III en Remmerdense Heide kenmer-
kende soorten als Boompieper, Boomleeuwerik,  Geelgors en Roodborsttapuit. Door 
voldoende rust en voedselaanbod te creëren hoopt Het Utrechts Landschap op 
termijn ook zeldzame soorten als Nachtzwaluw en Grauwe Klauwier in het gebied terug 
te krijgen. Net als de hiervoor genoemde soorten zijn deze soorten zeer gevoelig voor 
predatie door katten. Het is daarom te verwachten dat aanleg van woningen op het 
MOB-terrein een sterk nadelig effect zal hebben op de voor het gebied kenmerkende 
vogels en natuurambities voor het gebied.  
 

Stichting Werkgroep Milieubeheer 
Rhenen 16

MOB

 7 

natuurgebied Plantage Willem III van Utrechts Landschap (zie figuur). Verstoring door 
geluid en licht zal een nadelige effect hebben op de fauna in dat gebied. Maar nog 
belangrijker is het effect van toegenomen predatie door met name huiskatten. 

 
Ligging MOB-terrein binnen Plantage Willem III. Met rode stippen is aangegeven tot welke 
afstand ernstige nadelige effecten van katten op de broedvogelstand te verwachten zijn.  
 
Jaarlijks worden door huiskatten vele miljoenen vogels gedood. De schattingen voor 
Nederland lopen uiteen van 30 tot 140 miljoen vogels per jaar, een aanzienlijk deel van 
de jaarlijkse aanwas aan jonge vogels. De vogelsoorten die in en rond de stad 
voorkomen zijn aangepast aan de hoge predatiedruk door katten doordat ze in holtes 
of nestkasten broeden (bijvoorbeeld mezen) of doordat ze veel jongen produ-ceren. 
Een voorbeeld van dat laatste vormen merels. Die vormen een belangrijke prooi voor 
huiskatten, maar kunnen dat compenseren doordat ze meerdere keren per jaar 
broeden. Het verlies door predatie wordt voor door deze soort voldoende 
gecompenseerd door het grote voedselaanbod in stadstuinen en -parken.  
Dat laatste geldt echter niet voor de vogels die voorkomen in Plantage Willem III en 
de Remmerdense Heide. De hier voorkomende soorten zijn grotendeels grond-
broeders of soorten die laag in de struiken broeden, die normaliter maar één legsel per 
jaar hebben. Ze zijn daarmee zeer kwetsbaar voor predatie door loslopende 
huiskatten. Het gaat om voor  Plantage Willem III en Remmerdense Heide kenmer-
kende soorten als Boompieper, Boomleeuwerik,  Geelgors en Roodborsttapuit. Door 
voldoende rust en voedselaanbod te creëren hoopt Het Utrechts Landschap op 
termijn ook zeldzame soorten als Nachtzwaluw en Grauwe Klauwier in het gebied terug 
te krijgen. Net als de hiervoor genoemde soorten zijn deze soorten zeer gevoelig voor 
predatie door katten. Het is daarom te verwachten dat aanleg van woningen op het 
MOB-terrein een sterk nadelig effect zal hebben op de voor het gebied kenmerkende 
vogels en natuurambities voor het gebied.  
 

Stichting Werkgroep Milieubeheer 
Rhenen 16

MOB



 8 

 
Boompieper met voer. Anders dan de naam doet vermoeden broeden boompieper en 
boomleeuwerik niet in bomen, maar op de grond. Wel gebruiken ze boomtoppen graag als 
startpunt voor hun baltsvlucht. Bron: Wikipedia (Marek_Szczepanek). 
Foto? 
 
Door vastgoedbedrijf en gemeente wordt uitgegaan van de aanleg van ca. 15 
woningen op het MOB-terrein. Uitgaande van het gemiddelde aantal katten per 
huishouden in Nederland zal dat al snel neerkomen op een tiental katten of meer en 
vele honderden door katten gedode vogels. Dat zullen niet alleen merels zijn van het 
MOB-terrein zelf, maar ook vogels uit de omringende Plantage Willem III. Door Thomas 
en anderen* is  in Engeland nagegaan hoe groot de actieradius van katten is en zij 
komen op basis daarvan tot een afstand van 300 tot 400 meter die minimaal zou 
moeten worden aangehouden als veilige afstand vanaf bebouwing om predatie door 
katten te voorkomen. In bijgaande kaartje is met een rode stippellijn aangegeven in 
welk deel van het aangrenzende natuurgebied serieuze natuurschade door predatie 
van katten te verwachten is bij een afstand van 350 m. Daaruit is af te lezen dat een 
aanzienlijk deel van Plantage Willem III en de Remmerdense Heide ligt binnen het 
beïnvloedingsgebied van huiskatten vanuit het MOB-terrein.  
Het MOB-terrein maakt deel uit van het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug en van 
het Nationale Natuur-Netwerk (NNN), de opvolger van de vroegere Ecologische 
Hoofd-Structuur (EHS). Volgens het provinciale beleid zijn binnen de NNN geen 
activiteiten toegestaan die een nadelige effect hebben op de natuur. Zoals hiervoor 
aangegeven zijn die effecten wel degelijk aanwezig, niet alleen op het MOB-terrein 
zelf maar ook in het aanliggende natuurgebied. Het is onduidelijk waarom de 
gemeente Rhenen medewerking wil verlenen aan woningbouwplannen die zo 
duidelijk in tegenspraak zijn met het provinciale beleid. Daarbij wordt uitgegaan van 
een valse voorstelling van zaken, alsof wonen en natuur hier harmonieus samen 
kunnen gaan. In plaatsen van te praten  over ‘wonen en natuur’ zou het voor de 
discussie helderder zijn om te spreken over ‘wonen óf natuur’.   
  
Han Runhaar 
 
*) Thomas, R.L., Baker, P.J. & Fellowes, M.D.E. Ranging characteristics of the domestic 
cat (Felis catus) in an urban environment. Urban Ecosyst (2014) 17: 911.  
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DE NIEUWE INRICHTING VAN PALMERSWAARD: wel even wennen… 
 
Het natuurgedeelte van Palmerswaard is flink op de schop genomen zoals iedereen 
afgelopen twee jaar op afstand heeft kunnen zien gebeuren. Het is er nu wel anders 
geworden qua toegankelijkheid, onder andere met het verdwijnen van het bekende  
noord-zuid middenpad door 2 grote plassen links en rechts daarvan te verbinden. 
 
In twee etappes heb ik het gebied op 13 en 14 juni geïnspecteerd. De eerste keer 
bekeek ik vluchtig een stukje van het westelijke deel, dat wat eigenlijk niet meer 
toegankelijk is en waar je trouwens door het vele prikkeldraad al snel wordt verhinderd 
verder te gaan. Dat kwam mij reeds wat vreemd voor als ik het met de Blauwe Kamer 
vergelijk. Die is deels ook niet toegankelijk voor publiek, maar dan zonder prikkeldraad. 
Ik zie hier immers bijna niemand. Er komen wel steeds veel mensen via de Veerweg 
even naar de Rijn om daar op de bankjes bij de Passantenhaven te vertoeven of zelfs 
gewoon in de auto te blijven zitten. Jongeren rijden er kennelijk vaak alleen maar even 
heen en weer. Verder wordt het restaurant Moeke vaak bezocht voor vergaderingen 
en bijeenkomsten. In de zomer gaat men met het fietsveer naar de overkant voor een 
leuk fietsrondje langs de rivier, dan wel komt men hier om zijn speedboot te water te 
laten. Nog een andere veel gebruikte bestemming is per fiets of wandelend het pad 
richting Rijnbrug te gaan. Echter in het natuurgebied Palmerswaard zie je heel weinig 
mensen, ook niet op het nieuw ingerichte wandelpad dat vanaf de parkeerplaats aan 
de Paardenmarkt goed bereikbaar is. De rust is voor de vogelwereld gunstig want ik 
hoorde er enorm veel vogelzang! Zoals van de 
Grasmus die je half juni overal langs de rivier volop 
hoort zingen: ik zag hem daar telkens even zingend 
de lucht in gaan en weer terugkeren in eenzelfde 
meidoorn. Trouwens, al vanaf half april kon ik dat 
zelfde gedrag van een ander duidelijk 
broedgeval, mogelijk in een nieuw aangelegde 
heg, dagelijks constateren op de parkeerplaats 
van de Paardenmarkt/ Veerweg bij de steilrand. 
Daar zag ik een Grasmus mannetje, met zijn 
typische gedrag en gezang, steeds terugkeren 
naar zijn kennelijk favoriete zitplekje op een 
lantaarnpaal aldaar.           De Grasmus. Foto van Dirk Prins. 
 
In het natuurgedeelte en de steilrand hoorde ik vaak de Zwartkop met zijn voor mij zo 
favoriete zang, de Braamsluiper met zijn typische ‘aflopende’ rateltje’  steeds weer in 

een dicht en stekelig struikgewas bij het 
pompstation en ook Tuinfluiter, Fitis, 
Kneu, Groenling, Vink, Bosrietzanger, 
Merel, Heggenmus, Roodborst, enz. 
Verder zwom er een aantal kennelijk 
hier gebroed hebbende Knobbel-
zwanen, met drie jonge ‘lelijke 
eendjes’. Ik zag er Kuif- en andere 
eendensoorten en enkele Scholeksters 
en een foeragerende Lepelaar 
(wellicht afkomstig uit de Blauwe 
Kamer) die bij mijn passage op afstand 
weg vloog.  

 
 

De Knobbelzwaan. Foto Dirk Prins. 
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Dan zie je toch het nut van zo’n stil gebied met een beperkte toegankelijkheid slechts 
via de aangelegde dijkjes die een deel van het gebied tegen hoogwater uit de Rijn 
moeten beschermen (tot 7,5 m hoogte). Maar dat daarbij zo veel prikkeldraad is 
gebruikt, snap ik niet en lijkt me zeker niet handig voor de Koniks en Galloways die hier 
moeten zorgen dat het gebied niet opnieuw dichtgroeit en het maaibeheer beperkt 
kan blijven. De wandelroute loopt feitelijk in het geheel niet langs de Rijn en ook niet 
langs de steilrand met zijn fraaie oude Zomereiken en enkele enorme Essen. Dat blijkt 
voor menigeen wat spijtig te zijn.  Dat laatste is een duidelijke klacht van met name 
een aantal in het gebied geïnteresseerde biologen gericht aan Het Utrechts 
Landschap (HUL). Een bruggetje aan het westelijke eind van de geul zou zo handig zijn 
want dan zou men in een rondgang tevens langs de Rijn kunnen gaan. Deze klacht 
heb ik vanuit de Blauwe Kamer vrijwilligers (BKC) doorgespeeld naar WMR en Willy 
Hoorn richtte deze vervolgens tot HUL directeurrentmeester Saskia van Dockum. Deze 
antwoordde dat Palmerswaard net zoals de andere gebieden langs de Rijn tot de 
beschermde Natura 2000 terreinen behoort en daarvan is de toegankelijkheid altijd 
beperkt. Er is voor het grazende vee nog wel een soort dwarsverbinding aangebracht 
via een ondiepte aan het westelijke uiteinde van de geul en die zou vooral bij laag 

water enigszins voor een 
verbinding kunnen zorgen. 
Dat lijkt me echter een wat 
gratuite opmerking wat 
betreft de toegankelijkheid 
voor personen c.q. is niet 
aan de orde wegens de 
wettelijk beperktheid 
daarvan. Ik ben tot het (dus 
niet toegankelijke) eind van 
deze lange eenzijdig 
stroomafwaarts gegraven 
geul gelopen om de 
afsluiting daar-van voor alle 
scheepvaart te kunnen zien. 
Dat bleek het geval middels 
een kabel met gekleurde 
drijvers. 

De bovengenoemde gekleurde drijvers op een foto van Dirk Prins. 
 
Voorts zag ik een witte bloemenzee aan de voet van het meest westelijke deel van de 
steilrand en dat bleek een enorme concentratie aan Reuzenberenklauwen te zijn. Dit 
betreft een plantensoort waarvan de uitbreiding in Nederland en elders te vuur (vooral 
in Duitsland letterlijk!) en te zwaard bestreden wordt. Te hopen valt dat HUL hier toch 
iets aan gaat doen (N.B. ook elders zoals aan de zuidzijde van Rhenen nabij de Rijn en 
bij boerderij ‘De Rimboe’ aan de hoek van Zuidelijke Meentsteeg en Maatsteeg, moet 
men dit ook beter in de gaten houden!). Je moet die grote, vaak meer dan twee meter 
hoge plantensoort met zijn zeer dikke stengels en veeltakkige bloemschermen 
natuurlijk niet verwarren met onze van nature in veel bermen  aanwezige Gewone 
berenklauw. Die is in alle opzichten half zo groot, terwijl het giftige sap van die grote, 
oorspronkelijke exoot, op de huid enorme vochtblazen kan veroorzaken!  
  
In het op een pad toegankelijke zuidoostelijke deel loop je terug richting ingang nabij 
de Passantenhaven. Daar je niet alleen langs het begingedeelte van die nieuw 
aangelegde grote geul maar kom tevens langs een opvallend kaal afgevlakt 
gedeelte dat deels is opgehoogd en afgedekt met klei over een oude deponie van 
verontreinigde klei en zand afkomstig van de aanleg van de stuw bij Amerongen.  
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Op de foto van Dirk Prins het noordoostelijke deel van het gebied met zicht op de steilrand en 
de Cuneratoren en massaal bloeiende Zwarte mosterd. 

 
Tot slot, ik ben wel benieuwd hoe het onderhoud van het gebied gaat plaatsvinden. 
De bedoeling is dat Palmerswaard een blijvend gunstig effect heeft met een aantal 
centimeters minder hoge waterstand als er onverhoopt bij Lobith weer eens een 
extreme hoeveelheid water passeert, hoewel daarvoor volgens mij onhaalbaar grote 
debietgetallen worden genoemd. De nieuwe inrichting moet daarvoor zorgen maar 
ook een beter maaibeheer dat minder van die slecht begraasde ruigten geeft. Er zal 

dus meer gemaaid en het 
maaisel zal afgevoerd 
moeten worden. Ik zie 
echter nu reeds op veel 
plaatsen verruiging op-
treden, met veel Zwarte 
mosterd maar ook met o.a. 
bramen, distels, brand-
netels, ridderzuring, on-
danks het afgraven van 
veel kleirijke grond. Dus zal 
dat extra werk voor HUL 
betekenen. En worden de 
Galloways en Koniks nu niet 
hier en daar tegen-
gehouden door al dat 
prikkeldraad?! 
 

De Gewone oeverlibel. Het betreft een mannetje, het vrouwtje is heel anders n.l. knalgeel met 
zwarte lengte- en dwarsstrepen. Foto van Dirk Prins. 
 
Dirk Prins 
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Stand van zaken medio 2017  
De Blauwe Bever is eind maart gaan varen, 
nadat het van binnen en buiten een 
schilderbeurt gekregen had;  het schip is nu 
herkenbaar in bovenstaande huiskleuren, zoals 
ook op de website. In het weekend, zaterdag- en 
zondagmiddag zijn er Rivieroevervaarten die 
afwisselend vanuit verschillende plaatsen langs 
de Rijn, in beide provincies vertrekken. Op 
andere dagen zijn er themavaarten en dag-
tochten, die wat  langer duren en bijv. naar een 
kasteel of een fort gaan.  
 
Foto van De Blauwe Bever, gemaakt door Tine van de Stroom. 
 
Het bestuur wordt bijna overspoeld door aanvragen voor chartervaarten: veelal 
families die iets te vieren hebben. We proberen dat zo goed mogelijk te faciliteren, 
maar hebben soms wel moeite om het schip bemand te krijgen. Op onze vrijwilligers 
moeten we te vaak een beroep doen. 
 
Promotie 
We constateren dat De Blauwe Bever succes heeft; dat is mede te danken aan de 
bredere bekendheid die het schip krijgt. Onze informatievoorziening is inmiddels 
behoorlijk op orde. Wekelijks worden er Persberichten verstuurd naar de gratis huis- 
aan- huis bladen in het gebied waar die week gevaren wordt; dat staat ook op 
Facebook (facebook.com/deblauwebever).  
De website (www.deblauwebever.nl) wordt ook veel geraadpleegd; onder Onze 
Vaarten is een speciale pagina met de Vertreklocaties van het schip; daaronder ook 
een pagina met een beschrijving van alle Natuurgebieden die we bezoeken.  
De folders  liggen bij horeca, campings, bibliotheek, VVV enz.; in Rhenen bij de meeste 
winkels. 
Posters op A-4 formaat met een opsomming van de vaarten vanaf iedere 
vertreklocatie worden per maand gemaakt en verspreid bij bibliotheken, hotels, 
restaurants en VVV- kantoren.  
Omroep Gelderland is onlangs met een cameraploeg meegevaren, met als resultaat 
een prachtig filmpje dat nu te zien is op onze website onder NIEUWS. 
 
Vrijwilligers 
Vacatures: gezien de vele vaarten en de daarmee samenhangende werkzaamheden 
zouden we ons bestuur graag uit willen breiden met 1 of 2 personen. En voor het werk 
aan boord van matrozen, gidsen en maatjes zoeken we ook uitbreiding. 
 
Financiële positie van onze stichting  
Dankzij de vele vaarten en goede bezetting komt de exploitatie minder nadelig uit 
dan begroot. Dat is een goed teken, maar nieuwe donateurs, Vrienden van De Blauwe 
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Bever, hebben we hard nodig. Op de website staat daarover meer informatie en 
aanmelding kan ook naar info@deblauwebever.nl.  
 
Tine van der Stroom 
 

KORTE BERICHTEN 
 
 
OPENBARE VERLICHTING IN DE GEMEENTE RHENEN 
In 2016 is de voorbereiding gestart m.b.t. een nieuw verlichtingsplan voor onze 
gemeente. Op 24 april 2017 ontving WMR, van het team Openbare Werken, de 
uitnodiging om te reageren op dit nieuwe plan. De reactie moest aangeleverd 
worden voor 1mei jl. (binnen een week ! ). Op 9 mei werden de nieuwe plannen 
voorgelegd aan B en W, op 6 juni werd dit binnen de RTG besproken en op 13 juni 2017 
volgde de vaststelling in de Raad.. 
 
De WMR is altijd blij als zij wordt uitgenodigd, door het bestuur van Rhenen, om mee te 
denken over belangrijke ontwikkelingen die natuur en milieu aangaan. In dit plan 
wordt gesproken over: 1) Sociale veiligheid, 2) Milieubelang, 3) Invloeden op de Natuur 
van openbare verlichting en 4) Verkeersveiligheid. Minimaal twee van de 4 
onderdelen betreffen dus WMR-belangen. Het is spijtig dat wij in zo'n laat stadium -nog 
even- onze 'snelle mening' mochten laten horen. 
 
Omdat ik (W.S.) op 24 november 2008 en daarvoor in 2005 al uitvoerig contact had 
met de toenmalig ambtenaar Pieter Jansen over openbare verlichting, kon ik snel 
verwijzen naar die correspondentie (10 jaar geleden); zoveel is er immers op dit gebied 
niet veranderd. Gelukkig kon ik ook verwijzen naar onze goed onderhouden website 
waar een link : gemeentebeleid/ licht en donker te lezen is. Dit in het kader van de 
jaarlijkse landelijke actie: " Houdt donker, donker ". 
 
Waar wij als WMR ook altijd voor pleiten is:  Houd het donker donker, vooral in en bij de 
natuur.  Kies daarom voor armaturen met uitstraling van het kunstlicht op de 
grond/fietspad en zeker niet voor verlichting die naar boven schijnt of in de breedte. 
Hoe dichter de lichtbron bij de grond, hoe geringer de verstrooiing van het kunstlicht 
is en toch grote veiligheid wordt bereikt voor de passant. Het zal duidelijk zijn dat WMR 
altijd voor verduurzaming is bij plaatsing van verlichting! (Dat mag ook wat kosten, 
want het verdient zich terug). Verder spreekt het voor zich dat WMR te veel verlichting 
echt overbodig vindt. Daarom is het voor ons van belang om in een vroeg stadium 
een nieuw plan te kunnen inzien en zo nodig mee beoordelen. 
Jammer dat een volgende gelegenheid is er pas weer is over een jaar of tien.. 
 
Dat lichthinder en lichtvervuiling in dit plan (2017) niet zichtbaar wordt, vinden wij een 
gemis. Als alle puntjes op de i gezet worden, noteer dan ook de zwakke plekken en 
neem die mee in een nieuw plan, vinden wij. Dan is er ook discussie mogelijk. 
Dat ook de reclameborden (weer) buiten beschouwing zijn gebleven vinden wij ook 
een gemis! 
 
Wil Schulte 
 
Noot van de redactie. Het Verlichtingsplan van de Gemeente Rhenen is te lezen op de onze 
website: www.stichtingwmr.nl. 
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ENERGIE-AMBASSADEURS IN DE VALLEI-REGIO 
Afgelopen winter werden er meer dan 20 personen opgeleid tot vrijwillig Energie 
Ambassadeur voor de diverse Vallei gemeentes. Voor Rhenen betrof het 4 personen, 
waaronder ondergetekende. 
 
Op de foto: Wethouder Van der Berg en 2 cursisten, Foto is gemaakt door Teun van Roekel, 
Vallei Energie Veenendaal. 

Een pittige cursus (met huiswerk) leidde de belangstellende 
vrijwilligers op tot plaatselijk ambassadeur. De rol die zij in de 
toekomst vervullen is verschillend. Voor niet alle personen 
geldt n.l. een zelfde mogelijkheid. Dat is afhankelijk van 
kennis van "Energie -besparing in het algemeen" en 
vooropleiding (al of niet technisch). Voor mij persoonlijk zie 
ik mijn 'functie' vooral als verwijzingsmogelijkheid voor 
belangstel-lenden naar deskundigen. Collega's in de cursus, 
die veel technischer opgeleid en nog meer gedreven 
waren dan ik, gaan echt informatie verschaffen bij 
particulieren thuis met een besparingsvraag. Ik laat dat 
graag over aan de coördinator/energievraagbaak van de 
Vallei: Teun van Roekel, contactpersoon in dienst van de 
Vallei-gemeenten. Hij is bereikbaar op het energieloket 

tijdens kantooruren in het gemeentehuis van Veenendaal en via 06-1073 1261. Hij is 
altijd per mail te bereiken: teun@energieloket-vallei.nl. 
Zo geven wij onze bijdragen als vrijwillige ambassadeurs aan de energieneutrale 
gemeenten in de Vallei regio van de toekomst. 
 
Milieu Centraal verzorgde het merendeel van de inhoud van onze cursus. Met veel 
elan en vooral heel veel deskundigheid en plezier, belichtten deze medewerkers alle 
motivaties om tot isoleren over te gaan: "goed voor het milieu" (ook rentmeester-schap 
bleef niet onbesproken), vermindering CO2, kostenbesparing (mede door subsidies bij 
aanschaf) voor de huishouding, een zeer rendabele investering, wooncomfort stijgt, 
verbetering van energielabel en stijging van de waarde van de woning enz.  Ook 
oefenden wij 'klantgesprekken' en die hielden mij m.n. een hele grote spiegel voor ! 
Voorlichten is geen simpele klus met deze materie. Vooral de vele facetten van het 
energiebesparen en de steeds nieuwe vormen van besparings-mogelijkheden, vragen 
veel actuele date kennis. 
 
Ik weet dat ik heel wat ervaring heb door het streven naar een A++energielabel voor 
ons huis uit 1903, wat ik ook voor elkaar gekregen heb. Toch is 'vechten' voor het hoogst 
haalbare label privé, een ander verhaal dan andere mensen motiveren en aanleren 
hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Mogelijk deel ik nog wel eens mijn kennis tijdens 
een energiemarkt in het Rhenense gemeentekantoor, maar 'echt de boer op', dat zit 
er niet meer in. Ik ben dus blij met Teun van Roekel en mijn nieuwe collega's die dat 
wel kunnen en ook met www.ValleiEnergie.nl 

 
Een verwijzing naar de coöperatie ValleiEnergie is in deze 
Nieuwsbrief wel op zijn plaats. Op Facebook te vinden, 
maar ook gewoon op het internet dus. 
Voor Rhenen is Inez Kerkhof (inez.kerkhof@rhenen.nl) het 
aanspreekpunt voor inwoners (0317-681681 ma. di.en do.). 
Zij verwijst graag door en is samen met de wet-houders 
trots op de vier nieuwe Energie Ambassadeurs van 
Rhenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil Schulte 
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DONATEURS HELPEN DE MILIEUWERKGROEP ACTIEF 
In de vorige Nieuwsbrief berichtte ik over een groep Elsterse donateurs die zich sterk 
gemaakt hebben voor een beter plan voor de herinrichting van de Elster Buitenwaard. 
De inbreng van deze mensen is inmiddels (deels) gehonoreerd in een aangepast plan! 
Heel fijn dat de WMR gesteund werd door belanghebbenden uit ons dorp die -in 
samenspraak met ons- veel werk verzet hebben. Mooi dat zij hun inzet gehonoreerd 
gaan zien in een nieuw plan van herinrichting. Het loont om je te laten horen, zo blijkt. 
 
Inmiddels is er een nieuwe groep opgezet in Elst : “MOB naar de natuur”. Elders in deze 
Nieuwsbrief is daarover een verslag te lezen. In dit geval richtten 2 donateurs Wim van 
Zanten en Maarten Mulder, zich rechtstreeks tot het bestuur van WMR met het verzoek 
om alles in te zetten voor het herstel van het MOB-terrein -aan Zwijnsbergen 8-10-12- in 
Plantage Willem III. 
Wim van Zanten heeft in vroeger jaren -o.a. met WMR samen- actie gevoerd tegen de 
vervuiling van de galvanische industrie Duke en Roks, op de Franseweg. Dat heeft 
destijds zijn vruchten afgeworpen omdat vanuit de provincie strengere eisen werden 
gesteld bij de ‘ontmanteling’ van dit bedrijf en daar nog steeds controleputten worden 
bemonsterd. Hij heeft zich bewezen met zijn stem die gehoord wordt en door velen 
gewaardeerd. 
Maarten Mulder is -al jaren- in ons dorp bekend als conservator op de plantage 
(opvolger van Andre Karper). 
Deze twee Elstenaren bezocht ik dan ook als eerste, toen in januari jl. de verkoop van 
het MOB-terrein door Defensie bekend werd gemaakt. Met nog twee dorpsgenoten 
en Ellen Appeldoorn van het WMR secretariaat, werd de MOB-TOP 5 opgericht. Deze 
groep wordt ondersteund door een kleine 20 Elstenaren die als ‘denktank’ fungeren.  
 
In de Nieuwsbrief no. 1 van 2016 belichtte WMR haar nieuwe werkwijze: de Kerngroep 
kan het niet meer alleen ! Dat wij nu binnen een jaar al zoveel ondersteuning krijgen 
van gemotiveerde en deskundige donateurs vind ik een vermelding waard. Ik ben er 
extra blij mee omdat beide ‘dossiers’ op Elst betrekking hebben en ik juist de laatste 
jaren mijn inzet bij WMR -om gezondheidsredenen- moet beperken.  
Dus : mijn HULDE AAN deze DONATEURS die milieuproblematiek in de gemeente 
Rhenen zo letterlijk oppakken.  
 
Wil Schulte 
 

Op de foto ‘MOB naar de natuur’ met 
van links naar rechts Wim van Zanten, 
Ellen Appeldoorn, Anneke Dijkstra en 
Maarten Mulder. André Homma was 
niet aanwezig. Foto gemaakt door Wil 
Schulte.  
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Meer contrast kan bijna niet: Houtsnip in de sneeuw (januari) op Plantage Willem III en de 
Kolibrievlinder op Spoorbloem (mei) in de tuin van Esther Slotboom en Marc van der Aa 
(fotograaf). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


