
Bezwaren WMR tegen wijziging bestemmingsplan Thijmse Berg  

Toelichting op zienswijze WMR in raadscommissie Ruimte & Economie woensdag 29 januari 2020 

door Han Runhaar en Willy Hoorn 

 

Algemeen 

Uitbreiding van de Thijmse Berg vindt plaats in een bosgebied dat deel uitmaakt van het Nationaal 

Natuurwerk (NNN). In principe mogen hier geen  ingrepen plaatsvinden die de wezenlijke kenmerken 

en waarden van het gebied aantasten. Naar mening van de WMR is er met de bouw van 31 woningen 

sprake van een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken van dit deel van het NNN. Dat 

provincie toch akkoord met deze woningen komt omdat gebruik is gemaakt van een sluiproute 

waarbij negatieve effecten kunnen worden weggestreept tegen positieve maatregelen die gelijktijdig 

worden genomen. Deze nieuwe aanpak van plussen en minnen is een discutabele benadering want 

hoe weeg je ongelijksoortige effecten? De WMR onderschrijft niet de uitkomst van het 

natuurwaarde-onderzoek dat er door het nemen van de geplande mitigerende maatregelen geen 

sprake meer zou zijn van een aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. 

We vinden met name dat er te veel is gekeken naar de vierkante meters en te weinig aandacht is 

besteed aan de ruimtelijke samenhang. 

 

1. Zo zien we de aanleg van bos aan de noordzijde van de OVG niet als een positieve maar als een 

negatieve ontwikkeling omdat deze het open landschap met weilanden en houtwallen aan dat 

zo kenmerkend is voor de oostflank van de Utrechtse Heuvelrug aantast. De 

Monumentencommissie wijst hier ook al op in haar commentaar. Helaas staat hun commentaar 

voor u bij de Achtergrondinformatie, omdat hun reactie kennelijk niet tijdig is ingeleverd en dus 

niet meegewogen is door de provincie. Heel jammer, want de monumentencommissie slaat de 

spijker op de kop.  Bos aanplanten op een Open landschap is geen goed landschapsbeheer.  

 

2. Ook is er weinig aandacht besteed aan ruimtelijke verbindingen tussen gebieden. De laatste 

jaren is het aantal dassen in Rhenen sterk toegenomen, en komt deze soort tot in de directe 

nabijheid van het plangebied voor. Desondanks wordt in het plan nergens aangegeven wat 

uitbreiding van de Thijmse Berg voor effecten zal hebben op migratiemogelijkheden voor de 

das. Er wordt aangegeven dat uitbreiding Thijmse Berg niet ligt in ‘kritische migratiezone’, maar 

dat komt vooral doordat eerder geplande ecologische verbindingszone Utrechtse Heuvelrug -

Laarsenberg bijna tien jaar geleden is geschrapt door staatssecretaris Henk Bleker. Door een 

andere ruimtelijke invulling had de boscompensatie gebruikt kunnen worden om migratie van 

dassen te faciliteren. Nu loopt de nieuw aan te leggen bosstrook naar de rotonde bij de afslag 

Rhenen-west, niet echt een veilige plaats voor dassen.  

 

3. Verder zouden we er voor willen pleiten om de groene buffer, de afstand van de bebouwing tot 

de Oude Veensegrindweg te vergroten, zoals in het welstandsadvies door Mooi Sticht van 

november 2018 geadviseerd; bij de nu geplande afstand  van 15 à 20 meter is het zicht op het 

park en de woningen te groot, hetgeen niet wenselijk is. Bovendien worden dassen die langs de 

oostflank oostwaarts trekken door de smalle buffer gedwongen hier de OVG over te steken. We 

raden aan deze afstand te vergroten tot minimaal 40 m.  

 

 

 

 



4. Toename van verkeersonveiligheid op de Oude Veense Grindweg en de Geertesteeg door de 

boscompensatie achter de houtwal en naast de T-splitsing. In de beantwoording van onze 

zienswijze wordt onze zorg om verkeersveiligheid gebagatelliseerd. “Oude Veensegrindweg is 

weinig verkeersintensief”. Dat mag toch geen excuus zijn voor het actief scheppen van een 

verkeersonveilige situatie? In de huidige situatie kunnen fietsers en auto’s op Oude 

Veensdegrindweg elkaar, dank zij de doorzichtige houtwal, van verre zien aankomen. Daarom 

kun je anticiperen. Dat doorzicht verdwijnt. Of er verkeer aankomt bij de T-splitsing wordt straks 

een verrassing voor de weggebruikers.  De doorzichtige houtwal naast het open landschap heeft 

een functie.  Een bos aanplanten van 17,5 meter naast de houtwal en op de hoek van de 

Geertesteeg is niet functioneel en verkeersgevaarlijk. Een groot nadeel  en een dikke minpunt 

voor het publieke belang. 

 

5. De te smalle groene buffer om de 30 recreatiewoningen te verbergen.  15 tot 20 meter is 

minder dan de breedte van deze raadzaal. Natuurlijk zal iedereen de 9 meter hoge chalets 

kunnen zien. ’s Avonds als de lichten in de huizen aan zijn en er waarschijnlijk ook lantaarnpalen  

langs de toegangswegen naar de 30 huizen komen.  De vakantievierders zullen zelf  ook hinder 

ondervinden van autolichten en lawaai van passerend autoverkeer.  Wat betekent verbreding 

van de groene buffer tot 40 meter in de praktijk? Dat er minder dan 30 luxe recreatiewoningen 

gebouwd kunnen worden. Wellicht is kamperen in het bos of  tiny huisjes een goed idee voor de 

eigenaar? Dan hoeven er ook minder bomen gekapt te worden en voor de gemeente en 

handhaving betekent het minder risico op permanente bewoning.  

 

6. Ten slotte. Een vraag voor u aan het college. De 31e woning op buitenplaats op Remmerstein. 

Dat is eenzaam eilandje op de plankaart van het bestemmingsplan.  De woning mag alleen 

gebouwd worden als de bestaande woning op uitbreidingslocatie Thijmseberg gesloopt wordt. 

Dus een verkapte rood voor rood constructie.  Bij herlocatie komt er een villa met inhoud van 

600 m3 + 10% vrijstelling. Een grote villa. Vraagt u eens aan het college of deze inhoud 

overeenkomt met inhoud en omvang van de te slopen woning in het bos? Vanwege de 

betrokkenheid van Remmerstein zou ook wethouder Boerkamp voor cultureel erfgoed betrokken 

moeten worden bij deze villa. Remmerstein is een Rijksmonument, een  buitenplaats met een 

prachtige tuin/parkstructuur.  Kan een extra villa in het park zomaar? Is dat getoetst aan de 

Provinciale Verordening artikel 1.7? 

 


