
Overname beheer Kwintelooijen door gemeenten Rhenen en Veenendaal 

Per 1 januari 2018 heeft gemeente Rhenen het beheer en onderhoud van Kwintelooijen 

overgenomen van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied. Op 22 

januari werd tijdens een informatiebijeenkomst in de Drie Zussen de overdracht van de erfpacht 

officieel met een handtekening bekrachtigd door burgemeester Van der Pas namens de gemeente 

Rhenen en de heer De Kruijf namens het recreatieschap. Hiermee is een einde gekomen aan de 

jarenlange onzekerheid over de toekomst van Kwintelooijen. 

De gemeenten Rhenen en Veenendaal hebben als ‘Club Kwintelooijen’ samen de 

verantwoordelijkheid op zich genomen voor het onderhoud en het beheer van het gebied. Vanwege 

de ligging op haar grondgebied heeft de gemeente Rhenen de formele verantwoordelijkheid voor 

onderhoud en beheer van Kwintelooijen. De gemeente Veenendaal draagt jaarlijks bij aan de kosten 

voor onderhoud en beheer. Tijdens de informatiebijeenkomst op 22 januari werd door burgemeester 

Van der Pas van Rhenen en wethouder Arianne Hollander van Veenendaal een 

‘dienstverleningsovereenkomst’ getekend, waarin is vastgelegd hoe groot de financiële bijdrage 

vanuit Veenendaal is en welke diensten daarvoor door de gemeente Rhenen worden geleverd. 

Tenslotte werd tijdens de informatieavond officieel de gebiedsraad Kwintelooijen geïnstalleerd, die 

de gemeente Rhenen zal adviseren over beheer en inrichting van Kwintelooijen en omgeving. 

Voorzitter van de Gebiedsraad is de Dick Verkaar. Namens de WMR hebben Han Runhaar (als 

regulier lid) en Sander van Opstal (als vervanger) zitting in de Gebiedsraad. 

Inmiddels wordt druk gewerkt aan herstel van de inrichting en het beheer van het gebied. Door de 

gemeente Rhenen is Bert van de Haar aangesteld als toezichthouder. Bert is zeer bij het gebied 

betrokken. Zijn vader was in het verleden toezichthouder voor het gebied en zelf is hij in 

Kwintelooijen geboren en getogen. Voor leden van de Natuurwerkgroep Kwintelooijen is hij geen 

onbekende omdat hij ook regelmatig meewerkt bij het beheer van het gebied.  

Een eerste gemeenschappelijke actie van gemeente en natuurwerkgroep was het vrijmaken van het 

tracé waar binnenkort een veeraster wordt aangelegd. Dat is nodig is om de begrazing door runderen 

mogelijk te maken. Onder toezicht (en medewerking) van de nieuwe toezichthouder werden nog 

voor het begin van het broedseizoen op 15 maart door leden van de Natuurwerkgroep Kwintelooijen 

bomen op het tracé verwijderd. daarbij werd gebruik gemaakt van kettingzagen en beschermende 

kleding die door de gemeente Rhenen zijn aangeschaft voor het beheer van Kwintelooijen. We 

hebben dat dit het begin is van een vruchtbare samenwerking tussen Natuurwerkgroep, 

toezichthouder en gemeente.  

Om goede afspraken te kunnen maken tussen de betrokken partijen over het beheer van het gebied 

wordt door de WMR gewerkt aan een ontwerp beheerplan. Daarin wordt aangegeven wat de 

bestaande natuurwaarden zijn, en waar welk type beheer nodig is om de natuurwaarden te 

behouden of te ontwikkelen. Na bespreking met alle betrokken partijen zal het ontwerp wordt 

omgezet in een definitief beheerplan waarin doelen en beheer voor de komende periode (2018-

2020) zijn vastgelegd. Er is bewust gekozen voor een relatief korte periode van 3 jaar. Voordat kan 

worden overgegaan op regulier natuurbeheer moet de komende jaren nog veel gedaan worden aan 

herinrichting en herstelbeheer om ongewenste effecten van achterstallig beheer in de afgelopen 

jaren weg te werken.  

Een aandachtspunt voor de WMR is het plan van de gemeenten om de kwaliteit van het gebied te 

verbeteren door het inschakelen van particuliere bedrijven. Door adviesbureau LRAU wordt in 

opdracht van de gemeente een perspectievennota opgesteld die duidelijkheid moet geven over de 



gewenste kwaliteitsverbetering en de mogelijke inzet van bedrijven en particulieren daarin. De 

noodzaak voor de kwaliteitsverbetering is ons niet duidelijk omdat Kwintelooijen met een 8,3 al 

verreweg het beste scoort van alle Utrechtse recreatiegebieden. De WMR staat bovendien kritisch 

tegenover een mogelijke inzet van bedrijven via openbare aanbesteding en ziet meer heil in publiek-

private samenwerking op niet-commerciële basis. Een goed voorbeeld is voor ons de samenwerking 

met dierenartspraktijk Vallei en Wetering, die de komende jaren om niet Herefordskoeien ter 

beschikking stelt voor begrazing van het gebied. Vanwege de betrokkenheid van veel ondernemers 

en andere burgers uit Veenendaal en Rhenen bij het gebied zien we dit als een kansrijker en minder 

riskant model dan openbare aanbesteding. Dat laatste model kan makkelijk leiden tot ontwikkelingen 

die strijdig zijn aan de doelstellingen voor het gebied doordat persoonlijke en niet maatschappelijke 

winst voorop staat.  

 

 


