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WAT DEED HET BESTUUR HET AFGELOPEN JAAR 
Han Runhaar 
 
Het afgelopen jaar is vooral veel tijd besteed aan Kwintelooijen. Na jaren van lobbyen 
is het gelukt om de gemeenten Rhenen en Veenendaal zo ver te krijgen dat zij het 
beheer van het gebied overnemen van het recreatieschap. Daarmee blijft 
Kwintelooijen als recreatie- en natuurgebied behouden. Daar zijn we uiteraard heel blij 
mee. Het betekende wel veel extra werk voor de WMR en voor de natuurwerkgroep 
Kwintelooijen. Naast het reguliere beheer door de natuurwerkgroep moest er plotseling 
worden meegedacht en meegewerkt aan de aanleg van een nieuwe veeraster, 
moest er worden overlegd met de gemeente over het beheer, een beheerplan 
worden geschreven, vergaderd worden met de Gebiedsraad Kwintelooijen, en nog 
veel meer. Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u meer over de recente ontwikkelingen 
in en rond Kwintelooijen.  
 
Behalve de natuurwerkgroep Kwintelooijen is ook de paddenwerkgroep zeer actief 
geweest. Er is dit voorjaar ondanks een koude winter een recordaantal padden 
overgezet. Verderop in de Nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. We willen Gerard 
en Olga bedanken voor de inzet die ze hebben geleverd om ook dit jaar alles weer 
rond te krijgen.  
 
Op het gebied van de Ruimtelijke Ordening was het dit jaar relatief rustig. Een stilte 
voor de storm? In november 2017 is het MOB-complex in Elst zónder voorwaarden 
verkocht aan projectontwikkelaar “Zesruit BV” voor €1.250.000. Een bod waar het 
armlastige Utrechts Landschap helaas niet tegen op kon. De loodsen worden 
voorlopig gebruikt voor opslag. Wat de plannen zijn voor de langere termijn is niet 
bekend. We zullen de zaak goed in de gaten houden en er op letten dat de gemeente 
en projectontwikkelaar zich houden aan de beperkingen die voortvloeien uit de 
ligging binnen het Natuur-Netwerk Nederland (de vroegere ‘EHS’).  
 
Op bestuurlijk vlak was er dit jaar een aantal veranderingen. We hebben afscheid 
moeten nemen van Roel van de Weg die zich jarenlang als voorzitter heeft ingezet 
voor de Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR). Verhuizing naar 
Wageningen en lichamelijke beperkingen die horen bij het ouder worden deden hem 
besluiten zich terug te trekken uit het bestuur. Bij deze willen we Roel heel erg bedanken 
voor de manier waarop hij ons als voorzitter door moeilijke tijden heeft geleid en de 
aandacht die hij daarbij had voor het persoonlijk functioneren van WMR-
kerngroepleden. Daarnaast hebben we een paar veranderingen gehad in de 
samenstelling van de kerngroep die rechtstreeks samenhangen met de installatie van 
de nieuwe gemeente-raad. Sander van Opstal neemt komend jaar namens de PCR-
zitting in de gemeenteraad. Om belangenverstrengeling te voorkomen zal hij zich 
gedurende zijn zittingsperiode terugtrekken uit de WMR. We wensen hem veel succes 
met het verdedigen van de belangen van milieu en natuur binnen onze gemeente. 
Zijn vertrek wordt goed gemaakt door de terugkeer van voormalig kerngroeplid Willy 
Hoorn, die afgelopen jaren namens D66 in de raad zat. Nu ze geen deel meer uitmaakt 
van de gemeenteraad is er geen belemmering voor terugkeer naar de WMR. Willy 
heeft veel ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, en we zijn dan ook erg blij 
met deze versterking.  
 
Alie de Boer vervult dit jaar nog de functie van penningmeester. Omdat ze alweer een 
aantal jaren geleden is verhuisd naar Wageningen vindt ze het echter tijd worden de 
functie over te dragen aan iemand uit Rhenen. Mochten er onder de donateurs 
mensen zijn die het wel zien zitten om onze financiën te bewaken dan horen we dat 
graag!  
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OVERNAME BEHEER KWINTELOOIJEN DOOR GEMEENTEN RHENEN EN VEENENDAAL 
Han Runhaar 
 
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 ‘dienst-verleningsovereenkomst’ getekend, 
waarin is vastgelegd hoe groot de financiële 
bijdrage vanuit Veenendaal is en welke diensten 
daarvoor door de gemeente Rhenen worden 
geleverd.  

Ondertekeningdienstverleningsovereenkomst door burgemeester Van der Pas en wethouder 
Arianne Hollander namens de gemeenten Rhenen en Veenendaal. Foto: Willy Hoorn. 
 
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 heeft Han Runhaar 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 
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 zien dat dit het begin is van een vruchtbare samenwerking tussen 
natuurwerkgroep, toezichthouder en gemeente.  
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Installatie gebiedsraad Kwintelooijen door wethouder Arianne Hollander (gem. Veenendaal, 
links op de foto) en burgemeester Van der Pas (gem. Rhenen, rechts op de foto). Foto: Willy 
Hoorn. 
 
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 Herefords-koeien 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 gemakkelijk leiden tot 
ontwikkelingen die strijdig zijn aan de doelstellingen voor het gebied. Persoonlijke en 
niet maatschappelijke winst dient voorop staat. 
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VAARWEL WMR 
Roel van de Weg 
 
Evenals Jules Scholten heb ook ik mijn bestuursfunctie bij de WMR recent beëindigd. Ik 
was actief betrokken bij de WMR vanaf 2006, eerst als kerngroeplid, vicevoorzitter en 
daarna als voorzitter. Twee jaar geleden verhuisde ik naar Wageningen en ik 
bespeurde- ondanks de geringe afstand tussen deze steden- al snel onwillekeurig een 
zekere vervreemding van Rhenen, dus besloot ik in de loop van  2017 mijn voorzitter-
schap over te dragen aan Han Runhaar. 
 
Er is veel aan de orde gekomen in deze periode bij de WMR. Jules wijst daar bij zijn 
terugblik in deze Nieuwsbrief over zijn bestuursperiode –die grotendeels samenviel met 
die van mij- uitvoerig op. Ik wil daar nog aan toevoegen de plaatsing in 2014 van het 
Paddenscherm langs de Cuneraweg bij Heimerstein, geheel bekostigd door giften van 
twee goede doelen stichtingen en een donateur schenking. De zeer enthousiaste 
groep paddenoverzetters heeft ook dit jaar honderden padden, die anders 
verpletterd dreigden te worden door autoverkeer, kunnen overzetten. 
 
De WMR is nog steeds een actieve club met een klein aantal vrijwilligers dat zich 
gedreven wil inzetten voor natuur en milieu in en rond Rhenen. Er is in de afgelopen 
jaren veel bereikt maar men moet alert blijven. Dat vraagt echter veel tijd en 
betrokkenheid van bestuur en kerngroepleden. Wil de WMR een leidende rol blijven 
spelen op het gebied van natuur en milieu in Rhenen, dan is verjonging en uitbreiding 
van bestuur en kerngroepleden een dringende vereiste.  
De WMR is een financieel gezonde Stichting (zonder enige subsidie) dankzij een flink 
aantal donateurs. De WMR is de laatste jaren ook met de tijd meegegaan. Het heeft 
nu een mooie, zeer informatieve website waarin men bijvoorbeeld ook alle WMR-
Nieuwsbrieven vanaf 1984 kan terugvinden (dank webmaster Hans!). Een levend 
archief dus met een schat aan informatie over Rhenens natuur en milieu wel en wee. 
De WMR werd opgericht eind 1970, maar de eerste Nieuwsbrief kwam uit in 1984. Naast 
de jaarlijkse Nieuwsbrief wordt thans ook af en toe een WMR Nieuws Express toe-
gezonden aan donateurs en belangstellenden.  
  
Ik kijk met veel genoegen terug op mijn periode in het WMR-bestuur. Allen dank voor 
de bijzonder prettige samenwerking. En uiteraard dank aan de donateurs die het de 
milieugroep mogelijk maakten om actie te blijven voeren. 
 
WMR, het ga je goed.  
 
 
GROTE GRAZERS TERUG OP KWINTELOOIJEN 
Hans Molkenboer en Han Runhaar 
 
Woensdag 13 juni 2018 was een heugelijke dag voor de ‘Club Kwintelooijen’ en de 
natuurwerkgroep Kwintelooijen van de WMR. Die dag werden, nadat de laatste grote 
grazers in 2010 waren verdwenen, weer runderen (Herefords ossen) losgelaten in de 
voormalige zandafgraving Kwintelooijen. 
 
De WMR heeft al vanaf 2010 gelobbyd voor herstel van de begrazing en is dan ook 
erg blij met de uiteindelijke terugkeer van de grote grazers. Met de nalatenschap van 
het recreatieschap en de hulp van de natuurwerkgroep is er de afgelopen periode 
hard gewerkt om de afrastering in orde te krijgen.  
 
Voor de feestelijke ‘vrijlating’ van de runderen waren omwonenden, belangheb-
benden, betrokkenen en harde werkers van de natuurwerkgroep uitgenodigd die bij 
ontvangst werden verrast met koffie, thee en wat lekkers. 
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Aansluitend werd door burgemeester Hans van der Pas ruimschoots stilgestaan bij de 
functie, de waarde en het unieke karakter van Kwintelooijen. Ook werd het werk van 
alle vrijwilligers benadrukt waarbij de leden van de natuurwerkgroep werden voorzien 
van een T-shirt waarvan het 
eerste exemplaar werd 
aangeboden aan Han 
Runhaar, voorzitter van de 
WMR. Na de toespraak werd 
de wagen met twee 
Herefords naar het veld 
gereden waar ze door de 
burgemeester onder veel 
belangstelling werden los-
gelaten. In totaal zijn er nu 10 
Herefords runderen in het 
gebied losgelaten. 

                De jonge Herefords ossen zijn erg nieuwsgierig. Foto: Annemarieke Oegema 
 
Door de komst van de runderen zal de aard van de werkzaamheden van de 
natuurwerkgroep veranderen. Het natuurbeheer heeft zich tot nu toe geconcentreerd 
op het relatief vlakke terrein rond de plassen. Met de komst van de runderen zal dat 
deel als gevolg van de begrazing minder tot geen onderhoud vragen. Dit geeft de 
natuurwerkgroep ruimte om de verruiging en verbossing van de hoger gelegen delen 
van heide- en erosiegeulen aan te pakken. Grote delen van dat gebied zijn dicht-
gegroeid met berken en bramen en daarmee ontoegankelijk voor de grazers. De 
Herefords vermaken zich ondertussen goed in het gebied. Ze hebben het hele gebied 
verkend, en hoewel ze erg nieuwsgierig zijn, zijn ze niet erg opdringerig. Bij het werken 
met de natuurwerkgroep komen ze altijd wel even kijken, maar veel last hebben we 
niet van ze. Ondanks de droogte hadden ze dit jaar nog voldoende te eten, en ze zien 
er dan ook gezond en goed doorvoed uit. Jammer is wel dat ze als eerste de 
orchideeën uit het orchideeënweitje hebben opgegeten, die waren blijkbaar erg 
lekker. Om nog wat orchideeën over te houden overwegen we volgend voorjaar een 
tijdelijk raster te plaatsen, dat kan worden verwijderd na het maaien in juli. 

 

Zit daar mogelijk nog een lekker hapje bij?  Foto: Annemarieke Oegema 
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EEN NATUURTUIN, LEUK MAAR OOK NUTTIG 
Dirk Prins (ook fotograaf) 
 

Sinds 1976 wonen Ans en ik in 
Rhenen, sinds 1982 aan de 
Asterstraat. Mede door mijn 
opleiding in Wageningen met 
afstudeervakken Entomologie, 
Virologie, Dierkunde en Microbiolo-
gie, hobby’s en milieubezorgdheid 
heb ik mij in onze tuin steeds vooral 
gericht op een stukje natuuront-
wikkeling. In mijn ogen tevens een 
(piep-)klein stukje ‘natuurcom-
pensatie’ t.o.v. de vele negatieve 
ontwikkelingen in dit opzicht elders. 
Dirk in zijn tuin met bloeiend Jacobkruid. 

 
We horen nu bijvoorbeeld dat de insectenpopulaties in West-Europa de laatste tijd met 
maar liefst ¾ zijn afgenomen. Als ik door onze agrarische gebieden met die totale 
kaalslag en vele gifgebruik rijd, kan ik dat wel begrijpen en dit maakt me dit niet 
bepaald vrolijk. Die milieu-aftakeling was al veel eerder begonnen en daarom deed ik 
bewust jarenlang veel ‘groen’ vrijwilligerswerk. Dat is of was bij Utrechts Landschap 
(rondleidingen in vooral de Blauwe Kamer en met de Blauwe Bever), voor het landelijke 
Floron met inventarisaties van plantensoorten, bij de KNNV afd. Wageningen samen 
met anderen vele jaren uitgebreide flora- en fauna-inventarisaties van allerlei 
gebieden rond Wageningen en rapporten schrijven (zoals van Kwintelooijen 2015) en 
bij onze WMR. Inclusief in1996 samen met Ans de start en vele jaren voortzetting van 
het paddenrapen bij Rhenen. 
De laatste tijd ben ik helaas tot passiviteit gedwongen door toenemend fysiek 
ongemak. Ans was (en is) altijd een grote steun maar ook zij heeft nu toenemende 
gezondheidsproblemen. Onze natuurtuin geeft gelukkig veel plezier zoals bij het 
waarnemen en veel foto’s maken van de ontwikkelingen in flora en fauna waarbij mijn 
soortenkennis uiteraard zeer van pas komt en motiverend is.  
 

Twee keer per jaar komt er een tuinbedrijf heel veel 
snoeiwerk doen. Ons onderhoud bestaat er in de eerste 
plaats uit ons vijvertje op diepte houden door water toe 
te voegen en soms een te veel aan waterplanten 
verwijderen, zoals van Dotterbloem, Waterdrieblad, 
Waterviolier (zie foto hiernaast), Wateraardbei, Slanke 
waterkers, Kikkerbeet en kroos. Met name 3 interessante 
soorten profiteren er kennelijk van: Kleine 
watersalamander, Bruine kikker en libellenlarven. Ook 
elders in de tuin moet ik woekerende soorten verwijderen, 
bijvoorbeeld Klimop, Gevlekte dovenetel, Fluitenkruid, 
Geel nagelkruid, Stinkende gouwe en Robertskruid. Voorts 
maaien we met de roller twee keer per jaar wat paden in 
het grasgedeelte.   

 
Aan de Asterstraat hebben wij voldoende oppervlak voor een redelijk ruime 
tuininrichting en met de introductie van vele, vooral kruidachtige inheemse soorten, 
reikte dat binnen enkele jaren ooit tot wel zo’n 300 plantensoorten waarvan enkele 
tientallen verschillende bomen en struiken. Zowel aan de voor- als achterkant, dat is 
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resp. de oost- en westzijde, hebben we een oppervlak van ca. 10 x 20 m, plus aan de 
zijkanten nog enige ruimte. We hebben een aantal meters tegeloppervlak aan de 
noord- en westzijde van onze voorgangers gehandhaafd en daarin veel kruidachtige 
soorten laten groeien en bloeien. Enkele daarvan zoals Zeepkruid en Donkere 
ooievaarsbek halen we deels soms wat weg wegens hun woekerneiging, net als 
mosvorming op deze schaduwrijke noordkant. Daarentegen gunnen we Bosaardbei 
daar wat meer ruimte ook al omdat hun kleine vruchtjes best lekker zijn! Voorts groeien 
daar onder andere Kleine pimpernel, Borstelkrans, Rechte ganzerik, Knoopkruid, Echt 
bitterkruid, Sint-janskruid en enkele soorten die in wat hogere bosjes groeien namelijk 
Late guldenroede, Herfstaster en Koninginnenkruid.  
 

Bij de start in 1982-1983 hebben we allerlei 
herinrichting gedaan zoals de aanleg van 
eerdergenoemd vijvertje en enige verbreding 
van de rondom gelegen kruidenranden aan 
de achterzijde, naast hier en daar de 
aanplant van enige struiken. Dat laatste 
betreft bijvoorbeeld 2 soorten niet inheemse 
Kamperfoelie (Lonicera) maar ook de Wilde 
kamperfoelie tegen de muur (zie foto 
hiernaast), Gagel nabij de vijver, een 
Mispelboompje en 3 rozensoorten die ik 

verkreeg via de Wageningse Landbouwuniversiteit toen ik daar een jaartje rondleider 
was in de Botanische tuinen. Dat betreft de Egelantier (die zulke heerlijk geurende 
blaadjes heeft!), een roze dubbelbloemige en een fraaie wit bloeiende Rosa spec. 
met daarop de vrij zeldzame Penseelkever (zie foto op de voorpagina van de 
Nieuwsbrief, red. ) die ik wel mijn ‘knuffelkever’ noem wegens zijn zachte beharing dat 
ik voel als ik hem even snel maar voorzichtig tussen mijn vingers pak. Een 4e soort roos, 
de Hondsroos die rond Rhenen vrij veel in het wild voorkomt, kwam spontaan. Van de 
vroegere boswachter Veenhof verkreeg ik een Lijsterbesspiraea die in juli met uitbundig 
grote doch kort bloeiende witte pluimen bloeit en zich ook ondergronds gemakkelijk 
uitbreidt, dus die moeten we intomen.  
 
Naast de Penseelkever wil ik nog enkele 
bijzondere insecten noemen die ik in enige 
toevallige of bijzondere relatie tot boven 
genoemde struiken in onze tuin zag en foto-
grafeerde. Ten eerste de Hazelnootboorder (zie 
foto hiernaast) die met zijn wonderlijke dunne 
snuit een gaatje weet te boren in een nog niet 
rijpe hazelnoot waar hij een eitje inlegt. Vervol-
gens eet de larve deze van binnen leeg en komt 
in de grond later de volwassen kever tot stand.  
 

Ook de Stadsreus (zie foto links) is een bijzonder 
insect, onze grootste zweefvliegsoort, die we net 
als andere bijzondere insecten in de zomer vooral 
op het bloeiende Koninginnenkruid aantreffen. 
Ook deze soort heeft ook een heel bijzondere 
levenswijze, n.l. door in wespennesten te dringen 
waar de larve, bij vliegen made genoemd, van 
afval leeft. De vlieg doet aan een wesp denken 
maar is volkomen ‘harmlos’ en veel rustiger in zijn 
gedrag.  
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Nog een ander groot insect moet ik noemen, 
namelijk de Venglazenmaker (zie foto links) 
zittend op Gagel. Elke zomer patrouilleert 
deze heen en weer in onze tuin en kennelijk 
deponeert hij eitjes in of bij onze vijver want 
we treffen zijn larven met hun roofzuchtige 
uiterlijk regelmatig in ons vijvertje aan.  
Deels noem ik nog andere houtige opslag die 
spontaan in onze tuin groeit zoals die van 
Liguster, Kardinaalsmuts, Ribes sanguinea, 
Mahonie en Hulst.  

 
 
We kunnen dat uiteraard niet allemaal laten 
gaan dus verwijderen we er de meeste van 
zoals we dat ook met de waarschijnlijk door 
Gaaien (zie foto rechts) geplante opslag van 
Zomereik en (minder) Walnoot (= Okkernoot) 
doen. Nog extremer is de uitbundige uitzaai van 
de Noorse esdoorn vanuit de tuin van de buren 
aan de westzijde. De vruchtjes daarvan, de 

bekende 
‘neusjes’, 
dwarrelen 
in de herfst altijd massaal in onze tuin neer. Die 
laten we de gehele winter gewoon liggen en dat 
betekent later veel opslag in het voorjaar, maar 
daardoor kunnen we wel maandenlang 
genieten van het bezoek van een aantal van de 
fraaie, vrij zeldzame Goudvinken (zie foto links) 
die we ’s zomers niet zien en dan ergens in het 
bos zullen broeden.   

 
Ook uit een hoge Ruwe berk van de buren dwarrelt langdurig een en ander naar 
beneden, eerst tijdens de voorjaarsbloei het stuifmeel, gevolgd door de mannelijke 
katjes zelf, en nog weer later door de zeer vele kleine vruchtjes die echter geen 
boomopslag geven, maar er zitten vaak wel vele kleine Berkenwantsen op.  
 
Van onze voorgangers hebben we trouwens allerlei geboomte gehandhaafd zoals 
enkele (hoog groeiende) sparren, twee soorten Vijfnaaldige den, een Corsicaanse 
den, 2 Taxussen, en drie soorten die we elk jaar knotten, namelijk een Spaanse aak, 
een Robinia en Boswilg.  Om nog even op de vogels terug te komen, in de winter zien 
we, naast de Goudvinken, altijd nog een aantal andere bijzondere soorten, zoals de 
Koperwiek die, net als de Merel, van de Hulstbessen komt eten, en de Kramsvogel die 
er alleen even is als het echt wat kouder is. Dan hangen we ook een netje pinda’s op 
en daar komen niet alleen Kool- en Pimpelmezen op af maar ook Vinken, Groenlingen 
en zelfs Sijzen.  
 
Soms komt een groepje Staartmezen langs, komt een Heggenmus wat oppikken, en 
een Roodborst zingt de hele winter door. De meest melodieuze zangvogel vind ik 
trouwens de Zwartkop waarvan ik de hele zomer altijd, ook bij ons achter, enorm kan 
genieten! 
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Een stel elkaar knuffelende Turkse Tortels (links) is leuk om op foto te zetten maar de 
meest bijzondere foto maakte ik toch, bij toeval, van een Putter die direct achter ons 
raam op de uitgebloeide resten van een Teunisbloem zaden zat te zoeken (hier 
rechts).  
 
Tot slot nog een paar woorden over hoe onze plantenvegetatie zich ontwikkelt in de 
loop van het jaar. In het voorjaar begint het kleurenpalet met in het grasgedeelte aan 
de achterzijde de paars gekleurde bloemtrosjes van de Vingerhelmbloem (zie de zoek-
de-Citroenvlinder-foto hieronder) en het geel van drie Primula soorten, de Gulden, 
Stengelloze en Slanke sleutelbloem die echter hier op de vrij schrale en droge 
zandgrond nooit erg gedijen. Wat later volgen o.a. het geel van de Gulden 
boterbloem en het wit van de Grote muur, en in de zomer vele andere soorten 
waarvan ik vooral het paars van de lang bloeiende Betonie moet noemen waar altijd 
veel Wolbijen, met hun bijzondere gedrag op vliegen, het Vijfdelig kaasjeskruid met zijn 
grote roze bloemen waar veel soorten bijtjes wit bepoederd worden door het 
stuifmeel, de Moerasspirea met zijn grote witte bloempluimen. Echter, te veel om 
verder nog op te noemen. 



 11 

 
TERUGBLIK OP 13 JAAR MET DE WMR 
Jules Scholten 
 
Van 2004 tot 2017 was ik actief betrokken bij de WMR, eerst als secretaris van 2004 tot 
2011 en daarna als bestuurslid. In 2017 besloot ik om op te stappen. Ik woonde toen al 
enkele jaren in Wageningen waardoor mijn belangstelling voor het milieu en de natuur 
in Rhenen langzaam afnam en ik mij bezig ging houden met andere activiteiten, met 
name als secretaris van de Vereniging van Eigenaars van het appartementencomplex 
waarin wij wonen. Ik grijp deze gelegenheid aan om terug te blikken op een aantal 
hoogtepunten maar ook op enkele teleurstellingen.  
  
Mijn ‘carrière’ bij de WMR begon met de beoordeling van het Milieueffectrapport 
(MER) over de berging van bagger in de zandwinput in de Ingensche Waarden 
tegenover Elst en eindigde met het intensieve werk voor de besluitvorming over het 
industrieterrein Middelwaard West. Ik heb voor mijzelf nagegaan bij welke activiteiten 
ik in totaal sterk betrokken ben geweest: 

• De besluitvorming en het MER over de berging van bagger in de 
Ingensche Waarden tegenover Elst (met Piet van Klaveren)  

• De besluitvorming over de uitbreiding en de herinrichting van het vakantiepark 
en de camping Thymse Berg (met Sander van Opstal) 

• De besluitvorming over de woningbouwlocatie Vogelenzang (met Sander van 
Opstal)  

• De maisakker in de uiterwaard bij de Cuneralaan 
• De besluitvorming over de fietsroute langs de N225 in de insnijding in de 

Grebbeberg (met Roel van de Weg)  
• De besluitvorming over de parkeerplaats Paardenmarkt in de Veerwei (met 

Luuk Derks) 
• Het Ruimte voor de Rivierproject in de Middelwaard en de Tollewaard 

tegenover Rhenen en Elst 
• De besluitvorming over het Bestemmingsplan Buitengebied en het 

bijbehorende MER (met Willy Hoorn)  
• De besluitvorming over de inrichting van het industrieterrein Middelwaard West 

(samen met de Stichting Middelwaard West en met name Tine van der Stroom, 
voorzitter van deze stichting)  

• Verder heb ik meegewerkt in de natuurwerkgroep Kwintelooijen en heb vele 
bijdragen geleverd aan de Nieuwsbrieven vanaf 2004 tot en met 2016.  

• In totaal ben ik ongeveer 12 maal opgetreden tijdens zittingen bij de Raad van 
State en de Rechtbank Midden Nederland. Dat gebeurde steeds in nauwe 
samenwerking met Luuk Derks. 

  
Bij welke van al deze projecten was er sprake van succes of een gedeeltelijk succes?  

• De baggerberging in de Ingensche Waarden vond ik een succes omdat het 
beter is om verontreinigde bagger geïsoleerd op te bergen in een 
gecontroleerde bergingssituatie in plaats van verspreid te laten liggen in het 
milieu van het rivierengebied. De afwerking van de berging gebeurt milieu- en 
natuurvriendelijk en het resultaat werd mooier dan in de uitgangssituatie. Het 
MER droeg daaraan in grote mate bij. 

• De uitbreiding van de Thymse Berg in de (toen zo genoemde) Ecologische 
Hoofdstructuur, is niet doorgegaan.  

• De taluds langs de insnijding van de N225 in de Grebbeberg zijn minder 
aangetast en er werden minder bomen gekapt dan in het oorspronkelijke plan 
voor de verbetering van de fietsroute langs de N225.  

• De maisakker in de uiterwaard bij de Cuneralaan verdween na één jaar.  
• De niet uitgevoerde behandeling van de inspraak over het MER voor het 

bestemmingsplan Buitengebied leverde een ‘zeperd’ op voor de gemeente bij 
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de Raad van State. De gemeente kreeg daardoor een ongewenste plaats in 
de jurisprudentie over de toepassing van milieueffectrapportage in 
besluitvorming.  

• Door alle beroepen bij de Raad van State tegen de plannen van de gemeente 
Buren werd de besluitvorming over de ontwikkelingen op het industrieterrein 
Middelwaard West pal tegenover Rhenen jarenlang vertraagd met de 
vernietiging van drie bestemmingsplannen. In de tussentijd veranderde de 
vraag naar veevoer dusdanig dat AgruniekRijnvallei (althans voorlopig) afzag 
van de bouw van de 45 meter hoge en 100 meter brede silo tegenover Rhenen. 
De inrichting van de beide andere bedrijven op het industrieterrein is 
acceptabel verlopen. 

• De onheuse wijze waarop de gemeente Buren de Stichting Middelwaard West 
en de WMR had behandeld tijdens de vele jaren van inspraak en 
besluitvorming over de diverse bestemmingsplannen, werd uiteindelijk in 2016 
na een formele klacht erkend door de gemeente Buren. 

  
Maar er waren ook teleurstellingen. Dat geldt met name de aanleg van de 
parkeerplaats Paardenmarkt door de oneigenlijke argumenten die de gemeente 
Rhenen aanvoerde om een deel van de Veerwei van het natuurgebied af te 
knabbelen en de afstandelijke behandeling bij de Rechtbank Midden Nederland en 
de Raad van State. Verder was er ook de gemiste kans om de woningbouwlocatie 
Vogelenzang een echt milieuvriendelijke inrichting en uitvoering te geven en dat 
tijdens het wethouderschap van een PCR-wethouder RO! De teleurstellende 
contacten met de gemeente Rhenen en het gebrek aan waardering voor de kennis 
van de WMR bij het College van B&W, de gemeenteraad en vele ambtenaren (de 
goede uitzonderingen daargelaten), waren voor mij vaak een bron van frustratie.  
  
Ik heb met groot genoegen gewerkt aan de idealen van de WMR en kijk daarop terug 
met plezier en tevredenheid! Ik blijf wel aan als donateur!  
Ik wens jullie veel succes met het werk in ‘afgeslankte vorm’.   
 
 
TERUGKEER WILLY HOORN 
Willy Hoorn 
 
Ik woon sinds 1981 in Rhenen. Mijn allereerste kennismaking 
met het Rhenense verenigingsleven was de WMR. Toen nog 
meer een actiegroep, bijv. acties tegen vervuiling van de 
Rijn.  Ik denk dat ik sinds 1983 lid ben. De natuur- en 
milieudoelstellingen van de WMR waren mijn inspiratiebron 
om in de gemeentepolitiek te gaan. Om belangen-
verstrengeling tegen te gaan ben ik dus met tussenpozen lid 
gebleven.  Oude liefde roest niet, dus na mijn laatste 
raadsperiode tot maart 2018 kan ik weer actief lid worden. 
 
Mijn inzet zal divers zijn, maar vooral op gebied van Ruimtelijke Ordening. De nieuwe 
Omgevingswet waarbij bestemmingsplannen zullen worden vervangen door meer 
flexibele Omgevingsplannen en een Omgevingsvisie is een punt van zorg. In de 
Omgevingswet is de aanvrager van wie de woning is verplicht om zijn/haar plannen 
te communiceren met aanwonenden.  De WMR is een belangenorganisatie als het 
gaat om natuur en milieu in het Buitengebied.  Een belangenorganisatie heeft een 
wettelijke status. Dus zou de WMR altijd participant moeten zijn bij alle bouwplannen?  
De rol van belangenorganisaties in het participatieproces van de nieuwe 
Omgevingswet is nog niet duidelijk. Daarvoor wil ik mij inzetten. 
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MOB-COMPLEX 
Wil Schulte 
 
Sinds de jaren ‘50 was er 14 ha. grond, het MOB-complex genaamd, in Elst (Utrecht), 
grenzend aan de huidige Plantage Willen III, in het bezit van Defensie. Het terrein heeft 
de bestemming maatschappelijk/militair. 
 
Informatie vooraf:  
Op 24 februari 2016 informeert de gemeente Rhenen alle bewoners van Zwijnsbergen 
over de ontwikkelingen m.b.t. het MOB-complex, op Zwijnsbergen te Elst: “Defensie 
gaat het terrein verkopen. Er start een verkoop-procedure via Rijksvastgoed”.  

Na onze zoektocht op internet blijkt dat het 
Rijksvastgoedbedrijf op 25 juni 2015 bij de 
gemeente Rhenen een z.g. principe-verzoek 
heeft ingediend om mee te werken aan 
herontwikkeling van het MOB-complex en 
daarbij de bestemming van het terrein te 
wijzigen van maatschappelijk naar natuur en 
wonen. Bij dit verzoek werd een plan van 
makelaar Vermeer gevoegd genaamd 
“Buitenplaats de Plantage”, waarin op het 
MOB-terrein 15 zeer luxewoningen zijn 
ingetekend.  

Boompieper in meidoorn, die een nest had naast het MOB-terrein. Foto: Dirk Prins. 
 
Januari 2017. Er verschijnt een billboard TE KOOP  bij het MOB-complex. Donateurs van 
de WMR Wim van Zanten en Maarten Mulder (vrijwillig consul bij Utrechts Landschap 
op Plantage Willem III) nemen contact op met het WMR-bestuur. Kerngroeplid en 
Elster-inwoner Wil Schulte neemt de coördinatie op zich van een te vormen project-
groep. Met 17 belangstellenden wordt die groep snel in het leven geroepen. Wij 
noemen ons “MOB naar de natuur”.  
De vergaderkern “MOB TOP” bestaat uit 6 personen: Wim van Zanten (voorzitter), 
Anneke Dijkstra (secretariaatsadres), Maarten Mulder (deskundig consul), Ellen 
Appeldoorn namens secretariaat WMR, Rineke Zeilstra (privé) en Wil Schulte. Samen 
met de VDE (Vereniging Dorpsbelang Elst) wordt een brief opgesteld aan de Raad van 
Rhenen met het verzoek gelden uit de perspectiefnota 2017 (2 miljoen in kas) 
beschikbaar te stellen voor de aankoop van het MOB-complex. Dit plan wordt terzijde 
gelegd omdat de herinrichting van de Herenstraat voor gaat.  
 
In mei 2017 organiseert de WMR een vergadering in MFG Het Bestegoed : “MOB terug 
naar de natuur”. Er komen 100 belangstellenden!! Dirk Prins en Han Runhaar houden 
een pleidooi voor het behoud van de natuur. Het MOB-project oogst waardering. Er 
wordt tijdens deze bijeenkomst gevraagd aan de aanwezige bestuurders van Rhenen 
om de verkoopprocedure om te draaien; éérst de Elster behoeften inventariseren 
volgens “Waarderend vernieuwen regels” en dan pas verder gaan met onder-
handelen met Rijksvastgoed. Tijdens deze vergadering zegt wethouder Jan Kleijn dat 
het bespreekbaar is om de bestemming van het MOB-terrein te wijzigen naar natuur.  
 
Op 29 juni 2017 organiseert de gemeente een bezichtiging voor de inwoners van Elst 
op het MOB-terrein. Er komen 150 belangstellenden. In het info-bulletin van de 
gemeente is te lezen dat de gemeente er in principe vanuit gaat dat op een deel van 
het terrein woningbouw komt. Wethouder Van den Berg zegt in zijn welkomstwoord: 
“Geen discussie hier, wachten tot september” en “Elst bepaalt”.  Vanaf nu gaat het 
onderwerp MOB leven onder een groter deel van de bevolking.   
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Juli 2017. Bij de actiegroep groeit de verontrusting en MOB TOP bereidt inmiddels een 
petitie voor op internet. Later zullen er ook bij de Groene Kamer in Rhenen en bij AH en 
Het Bestegoed in Elst fysieke handtekeningenlijsten liggen. 

• Op ons verzoek gaat Utrechts Landschap aan de slag met een inrichtingsplan 
(kosten € 700). 

• De ‘ladder van duurzame verstedelijking’ wordt opgevraagd bij Natuur en 
Milieu Utrecht (NMU). 

• Er gaat een brandbrief van MOB TOP naar mevrouw M. Maasdam 
(gedeputeerde van de provincie Utrecht) met als noodkreet: ”Provincie doe 
iets!” Antwoord: “Het bouwen van enkele huizen aan de rode contour op 
Zwijnsbergen is niet onmogelijk” (overschrijding dus van de rode contour). 

•   
Op initiatief van wethouder Van den Berg volgt er een bespreking met de 
projectgroep, VDE, WMR en Utrechts Landschap. De stand van zaken wordt uitgelegd 
door Sandra Kensen, interim-medewerker ‘Waarderend vernieuwen’. Onze 
verontrusting over woningbouw wordt niet weggenomen en op 20 augustus jl. gaat 
onze MOB-petitie daadwerkelijk online: www.mobnaardenatuur.petities.nl.  
 
Op 11 september jl. vindt een openbare zitting in het huis van de Gemeente plaats 
voor alle inwoners die ‘iets vinden van MOB’. Ook Raadsleden en enkele bieders zijn 
aanwezig. Opkomst meer dan 150 mensen. Tussen de regels door wordt het 
inrichtingsplan van Utrechts Landschap gelanceerd. Positieve waardering voor ‘MOB 
naar de natuur’ door 90% van de aanwezigen.Er gaat ook een MOB TOP-delegatie 
naar Den Haag en 500 handtekeningen worden alvast aangeboden bij Rijksvastgoed. 
Daar wordt met nadruk gewezen op de bijzondere betekenis van het MOB-terrein voor 
de natuurwaarde van Plantage Willem III en de aangrenzende uiterwaarden (zie ook 
reactie Utrechts Landschap). Tevens wordt aangegeven dat het een doelstelling (?) 
van het Rijksvastgoedbedrijf is om bij verkoop van bezittingen rekening te houden met 
lokale maatschappelijke belangen. Wij pleiten daar nogmaals voor het opschorten 
van de hele verkoopprocedure i.v.m. de afspraak ‘Waarderend vernieuwen’! 
 
Op 9 november 2017 wordt toch nog onverwacht 
snel en zonder overleg, het MOB-terrein verkocht 
zónder voorwaarden aan “Zesruit BV” van Max 
van Oorspronk voor €1.250.000. Hij denkt er een 
bedrijventerrein te gaan vestigen.  
 
Op 28 november 2017 spreekt MOB TOP in, 
voorafgaande aan de rondetafelgesprekken.  
Enkele raadsleden zeggen dat zij zich sterk zullen 
maken “om er nog uit te halen wat er kán voor de 
natuur”. CU, Rhenens Belang, D66 en SGP scharen 
zich echter achter een dooddoener van de VVD: 
“Eerst juridisch bekijken!” Hierna meldt wethouder 
Van den Berg dat Zesruit heeft aangegeven tijd 
nodig te hebben om met een plan voor het MOB-
terrein te komen. Hij zal in februari 2018 van zich 
laten horen.                      
                                                                           Wim van Santen en Anneke Dijkstra. Foto: Wil Schulte. 
 
Januari 2018. MOB-TOP besluit om bij de gemeente Rhenen het geautoriseerde verslag 
op te vragen van het gesprek tussen wethouder Van den Berg met Zesruit, dat eind 
‘17 plaatsvond. Wim, Sander en André gaan op gesprek bij Max van Oorspronk (Zesruit 
BV). Tevens worden de toetsingscriteria opgevraagd die gelden bij wijzigingen van 
bestemmingsplannen bij ambtenaar Ronald Soer van de provincie Utrecht en bij de 
juriste van Utrechts Landschap, Nicolette Buiter. Zomer 2018 wacht WMR/MOB naar de 
natuur nog steeds op verdere ontwikkelingen. 
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Tot slot een belangrijke notitie van Utrechts Landschap aan MOB naar de natuur van 
24-1-2017: door Irma Melse-Bakkers, Medewerker Beleid & Planvorming, Utrechts 
Landschap: “Wij zijn net als u bezorgd over de voornemens om woningen en 
verblijfsrecreatie te realiseren op het MOB-complex. Het MOB-complex vormt een 
belangrijk onderdeel van de Plantage Willem III. Als enige schrale en open overgang 
van de Utrechtse Heuvelrug naar de Neder-Rijn is PWIII een bijzonder waardevol 
natuurgebied en met de juiste inrichting en bestemming kan het MOB-complex een 
belangrijke bijdrage leveren aan dit gebied. Het gehele gebied valt binnen de EHS. Dit 
betekent dat voor toekomstige ontwikkelingen het ‘nee, tenzij’ beschermingsregime 
geldt. Nieuwe ontwikkelingen mogen geen significant negatieve effecten hebben op 
de aanwezige en potentiële natuurwaarden.  Hier zullen wij, maar ook de provincie, 
op toetsen. Wij hebben over deze ontwikkeling contact gehad met de gemeente en 
RVOB. Zij geven aan dat de toekomstige koper verantwoordelijk is voor de 
bestemmingsplanprocedure om wonen en/of verblijfsrecreatie mogelijk te maken. 
RVOB heeft ons toegezegd in januari 2017, zodra de verkoopprocedure start, het 
biedboek toe te sturen. Wij bekijken dan of Utrechts Landschap het MOB-complex kan 
aankopen. Ook zullen wij de ontwikkelingen kritisch volgen en als belangenbehartiger 
van natuur, landschap en erfgoed inspreken tijdens de bestemmingsplanprocedure. 
De gemeente hecht groot belang aan het betrekken van de bewoners van Elst.  
Laten we elkaar op de hoogte houden en kijken waar wij elkaar kunnen versterken. 
Met vriendelijke groet,  
 
M.b.t. 2017 is de werkwijze van deze projectgroep samengevat. Aan het nieuwe 
college wordt na het zomerreces 2018 de map mét ruim 900 handtekeningen 
overhandigd. Wordt vervolgd! 
 

 
Gallowrund, in Plantage Willem III. Foto: Dirk Prins. 
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RECORD AANTAL PADDEN OVERGEZET NAAR PALMENSWAARD EN GRIFT IN 2018 
Gerard Vernooij 
 
Op 10 april werd langs de N225 tegenover de Palmerswaard, en langs de Cuneraweg 
bij Heimerstein onze jaarlijkse overzetactie afgerond. Het bleef toen nog wel padden 
druppelen maar er kwamen al meer vrouwtjes padden teruggelopen en de schermen 
moesten voor hen weer open. Bij Heimerstein was gelukkig ook pas die dag het grote 
veld weer met gier ingereden. Dit jaar kenden we op beide locaties een historisch 
hoog resultaat met totaal 5777 padden vanaf 10 maart op 26 avonden. Een paar 
avonden was het te koud en helder en was er “niets op pad”. 
Bij de N225/Palmerswaard: 3062 padden, 13 bruine en groene kikkers (waaronder een 
koppeltje) en 2 salamanders. Het oude record was 2829 padden in 2014, vorig jaar 
stopte het hier bij 1774. Op 3 april werden er door 10 vrijwilligers bij 12 graden en vochtig 
weer 632 padden geraapt en overgezet, ook een unieke score. Langs de Cuneraweg 
bij Heimerstein: 2715 padden, 6 groene kikkers (waaronder een opmerkelijk duo kikker-
pad). Hier stond het record op vorig jaar met 1537 padden, want in 2014 waren het er 
maar 687 toen we er nog geen scherm hadden geplaatst. Op 3 april werden er hier 
door 5 vrijwilligers 516 padden overgezet en zoveel waren er ook daar nog nooit op 
een avond geraapt. 
 
Al met al een hele verrassing. Bij de start houd je rekening met de afgelopen vrieskou 
en schat je wat vertraging in en misschien wel wat minder vrouwtjes die nu eenmaal 
tijdig hun eitjessnoeren moeten kunnen afzetten. Dat viel dus allemaal anders uit, 
hoewel het aantal vrouwtjes bij Heimerstein iets achterbleef bij voorgaande jaren, 
maar toch bijna op een vertrouwde verhouding man:vrouw van 2:1 uit kwam. 
 
De herinrichting van de Palmerswaard lijkt geen negatieve gevolgen te hebben 
gehad. De gegraven poelen bij de steilrand zullen misschien wel zorgen voor nog 
betere omstandigheden. De schermen doen hun werk, dat kunnen we wel 
concluderen. In 2007 werden er bij Amerongen wel 18x zoveel padden overgezet als 
bij de Palmerswaard en dit jaar lag dat tussen 1 en 12 april op nog geen 3x. Bij de N225 
hebben we de schermen sinds 2011, en bij Heimerstein sinds 2015. Bij de Grift blijven we 
ons afvragen hoe de padden het daar voor elkaar krijgen. De stroming in het kanaal, 
de verplaatsing en terugtrek. Waar houden de donderkopjes zich toch op? 
Het aantal actieve vrijwilligers schommelde weer rond de 25 wat eigenlijk te weinig is 
maar een aantal mensen kwam gelukkig heel vaak en extra bij gunstig paddenweer. 
Er werd dit jaar ook weer veel door rapers gefietst langs de N225, en al bij het circuit 
onderaan het Paardenveld gestart. 
 
Niels en Hein hebben de braamstruiken bij Heimerstein gemaaid en verwijderd, we 
zouden er anders niet bij hebben gekund. Het oude weitje is daar deze winter ingericht 
met boompjes, de bramenberm werd er helaas pas aan het eind van de raapperiode 
door Gemeente of Provincie aangepakt. 
 
Aandachtspunt blijft het teruglopen van de padden bij de Palmerswaard. Terug 
overzetten is te gevaarlijk werk. De snelheid ligt er met 80 km/u veel te hoog voor 
bermwerk. Hier moet echt eens over gesproken worden vanuit de WMR met de 
Gemeente en Provincie. Gelukkig was de weg vanaf 10 april minder druk door 
wegwerkzaamheden. 
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Padden overgezet   in Rhenen 2004-2018 

 
 
 
Aantallen padden per jaar, met periodes van overzetten bij Palmerswaard/N225 (Pw) en Heimerstein (Hst)/Cuneraweg 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
        14/3 -30/3 24/3 - 7/4 26/2- 24/3 
160 Pw 150 Pw  368 Pw 712 Pw 501 Pw  538 Pw 438 Pw  656 Pw 634 Pw 695 Pw   975 Pw 
           
           
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
21/2  10/4 11/3  9/4 17/3  28/3 12/3  3/4 2/3  13/4 9/4  19/4 8/3  3/4 9/3 - 14/4 20/3 - 6/4 4/3  1/4 10/3-10/4 
1157 Pw 689 Pw 974 Pw 2064 Pw 

1101 Hst 
3184 

1307 Pw 
1515 Hst 
2836 

2328 Pw 
1503 Hst 
3851 

2829 Pw 
687  Hst 
3532 

1979 Pw 
1137 Hst 
3116 

1332 Pw 
1371 Hst 
2703 

1774 Pw 
1537 Hst 
3411 

3062 Pw 
2715 Hst 
5777 
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Door Gerard is er een overzicht gemaakt met alle resultaten vanaf 1997. 
 

 

 

 

 

 

 

Bloeiend gedeelte in Plantage Willem III. Links Guldenroede en rechts Brem. Foto’s: Dirk Prins. 

 

 

AVG EN DE WMR 
Hans Molkenboer 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend 
onder de afkorting AVG, van kracht. De verordening houdt in dat in alle landen van 
de Europese Unie dezelfde regels gelden ten aanzien van de privacy van 
persoonsgegevens. 
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Ook kleinere organisaties, zoals de WMR, dient zich te houden aan deze verordening. 
Dit betekent dat wij niet zonder uw toestemming uw gegevens mogen bewaren of 
gebruiken en dat wij alleen die gegevens mogen bewaren die voor de stichting 
noodzakelijk zijn. Ook heeft u het recht om deze gegevens te laten verwijderen. 
 
De WMR bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden 
opgegeven. Voor donateurs betreft dit de naam, het adres, het telefoonnummer en 
het e-mailadres voor het versturen van de acceptgiro’s en het daaromtrent contact 
opnemen. Van abonnees op de WMR Nieuws Express wordt alleen het e-mailadres 
bewaard en ook alleen maar voor dit doel gebruikt.In een privacyverklaring heeft de 
WMR vastgelegd hoe zij omgaat met de door u verstrekte gegevens. Op 
www.stichtingwmr.nl/privacyverklaring kunt u de volledige privacyverklaring van de 
WMR lezen. 
 
Mocht u desondanks toch nog vragen hebben over de AVG en de Privacyverklaring 
van de WMR kunt u deze via de mail stellen aan webmaster@stichtingwmr.nl. 
 
 
 
DROOGTE IN KWINTELOOIJEN 
Han Runhaar 
 
Deze zomer is ongewoon droog en warm geweest. Begin augustus bedroeg het 
neerslagtekort al ruim 300 mm, wat al aardig in de buurt komt van het recordjaar 1976 
met een neerslagtekort van 344 mm. Of dat record gebroken wordt hangt af van de 
neerslag in augustus. De gevolgen van de hitte en de droogte zijn in de natuur goed 
te merken. In grote delen van Nederland zijn beken drooggevallen, leidend tot 
massale sterfte van vissen. Met name op de hogere zandgronden is er ook veel sterfte 
van bomen. Ook in Kwintelooijen is het effect van de extreme droogte goed te 

merken. Van veel bomen en struiken zijn de 
bladeren afgelopen hitteperiode verdord, en 
het is de vraag of ze zullen overleven. Ook de 
heide heeft een flinke klap gehad. Veel van de 
heideplanten zijn geheel of gedeeltelijk 
afgestorven, en waar nu de heide paars zou 
moeten kleuren is de heide bruin met slechts 
een enkele heideplant die tot bloei is gekomen.  
Een enkele heideplant weet nog tot bloei te komen.  

Foto: Han Runhaar, augustus 2018.  
 
Insecten hebben eveneens te lijden van de droogte. Met name vlinders zullen naar 
verwachting een grote terugslag krijgen. Volwassen vlinders kunnen bij gebrek aan 
bloemen geen nectar meer vinden. En mochten ze alsnog tot ei-afzet komen dan is er 
te weinig voedsel voor de rupsen omdat de planten waarvan ze normaliter eten zijn 
verdord. Volgend jaar kunnen we de balans opmaken van de effecten, maar we 
moeten er wel rekening mee houden dat het nog jaren kan duren voordat vegetatie 
en fauna zich weer enigszins hebben hersteld.  
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Droogte in Kwintelooijen tijdens hittegolf in juli. Foto: Han Runhaar. 
 
 

 
 
KORT BERICHT 
 
Groene Knijper (groeneknijper.nl) is het startportaal voor duurzaamheidseducatie. De 
link http://groeneknijper.nl/wp-content/uploads/2017/10/ganzebord.pdf leidt naar 
een duurzaam spelletje ganzenbord, maar op de volgende pagina staat hij ook. 
Printen ‘m uit (niet zo duurzaam), pak een paar pionnen en een dobbelsteen en ga 
op weg naar de hangmat! 
 
 

 
STICHTING WERKGROEP MILIEUBEHEER RHENEN 
 
Voorzitter Han Runhaar De Thijmenstoren 15 3912 AR Rhenen 0317-613615 Han@stichtingwmr.nl 
Penningmeester Alie de Boer-Waanders Lawickse Allee 48 6707 AJ Wageningen 0317-613696 Alie@stichtingwmr.nl 
Secretariaat Ellen Appeldoorn Esdoornlaan 36 3911 EW Rhenen                          info@stichtingwmr.nl 
Website Hans Molkenboer                            Hans@stichtingwmr.nl 
Nieuwsbrief Esther Slotboom                            Esther@stichtingwmr.nl 
Kerngroeplid Wil Schulte                            Wil@stichtingwmr.nl  
Kerngroeplid Willy Hoorn    Willy@stichtingwmr.nl  
Kerngroeplid Luuk Derks                            Luuk@stichtingwmr.nl 
Kerngroeplid Dirk Prins                           Dirk@stichtingwmr.nl 
Rekening IBAN NL76INGB0002911077 t.n.v. Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen 
Website  www.stichtingwmr.nl 
Copyright 2018 Stichting WMR. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Redactie 
 
 
 
 
. 



 20 

 


