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Kleine vuurvlinder op Jacobskruiskruid in het Binnenveld. (Foto Dirk Prins) 

 
WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN JAAR? 
Han Runhaar 
 
Ondanks de Corona-crisis was het voor de WMR toch een druk jaar.  
Zo waren er een aantal ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke 
ordening die onze aandacht behoefden.  
 
Eind vorig jaar kwam een nota uit waarin het Voorkeursalternatief voor de verzwaring 
van de Grebbedijk werd beschreven. Onderdeel van dit voorkeursalternatief is het 
ophogen van het zogenoemde ‘hoornwerk’ dat onderdeel uitmaakt van de 
Grebbelinie. In de inspraakreactie hebben we gewezen op landschappelijke schade 
die het plan aanbrengt. Ook is in het plan geen rekening gehouden met de 
belangrijke functie die dit gebied heeft als verbindingszone voor onder meer de das. 
Omdat het plan op veel punten nog onduidelijk was hebben we een afspraak 
gemaakt om ter plaatse toelichting te krijgen op de plannen. Verderop in deze 
Nieuwsbrief kunt u lezen wat we uit dit overleg hebben geleerd en welke inbreng we 
in het vervolg van het traject willen leveren.  
 
In januari dit jaar lag het door de gemeenteraad goedgekeurde uitbreidingsplan 
voor vakantiepark De Thijmse Berg ter inzage. De WMR heeft een zienswijze 
ingediend waarin we hebben aangegeven moeite te hebben met de bouw van 31 
vakantiewoningen in het Nationale Natuur Netwerk. Onze bezwaren hebben echter 
niet geleid tot aanpassingen in het plan. Wel hebben we in overleg met De Thijmse 
Berg kunnen afspreken dat de woningen verder uit de rand van het bos zullen 
worden geplaatst dan nu in het bestemmingsplan is toegestaan. Meer informatie 
over de uitbreiding van De Thijmse berg vind u verderop in deze Nieuwsbrief. 
 
April dit jaar verscheen de conceptversie van de Regionale Energie Strategie (RES) 
voor de Gelderse Vallei (Food Valley). In dit rapport staat aangegeven waar volgens 

gemeenten en belangengroepen in de 
Gelderse Vallei de beste plekken liggen 
voor opwekking van groene stroom 
met windmolens of zonneparken. 
Tijdens de gemeentelijke inspreek-
avond op 24 juni jl. over de RES hebben 
we ons standpunt duidelijk gemaakt. 
Vanuit milieuoverwegingen steunen we 
de opwekking van duurzame energie, 
maar we willen voorkomen dat de 
lasten eenzijdig worden afgewenteld 
op de natuur.  
Voor meer informatie lees het artikel 
over de RES verderop in de Nieuwsbrief. 

 
 

Andere onderwerpen waar we ons afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden, zijn 
het project Heuvelrugtuinen en de MOB. Ook daarover kunt u meer lezen. 
 
De vrijwilligers van de Paddenwerkgroep en de natuurwerkgroep Kwintelooijen 
hebben dit jaar weer veel werk verzet. In maart en april zijn door de vrijwilligers van 
de Paddenwerkgroep ruim 3800 padden overgezet. Dat is iets meer dan het 
gemiddelde over de afgelopen 9 jaar. Verderop kunt u hier meer over lezen.  
De Natuurwerkgroep Kwintelooijen heeft -met aangepaste regels- ook in Coranatijd 
haar werk kunnen doen in Kwintelooijen.  
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Droogte in Kwintelooijen eind mei 2020, foto Han Runhaar. 

Punt van zorg is wel de steeds droger wordende zomers. In het artikel verderop kunt u 
meer lezen over Kwintelooijen en over de laatste plannen voor de bouw van een 
horecavoorziening in het gebied.  
 
Afgelopen jaren kwamen we menskracht te kort om alle ontwikkelingen op gebied 
van natuur en milieu goed bij te kunnen houden. Dat kwam onder meer doordat 
twee kerngroepleden vanwege hun raadslidmaatschap een tijd lang niet meer 
actief waren binnen de WMR. Gelukkig voor ons is het raadlidmaatschap verleden 
tijd en hebben ze weer alle tijd om zich namens WMR in te zetten voor natuur en 
milieu. Verder hebben we versterking gekregen van twee nieuwe leden die zich 
hebben aangemeld als leden van de kerngroep van de WMR. Verderop in de 
Nieuwsbrief stelt één van hen zich aan u voor.  
 
Volgend jaar vieren we het 50-jarig jubileum van de WMR. Onze jubileumcommissie is 
al druk bezig met het maken van plannen voor volgend jaar zomer en najaar.  
We gaan ervan uit dat tegen die tijd de Coronacrisis is beëindigd en we u kunnen 
uitnodigen om het 50-jarige bestaan met ons te vieren.  
 
 
NIEUWS UIT KWINTELOOIJEN 
Han Runhaar 
 
Stand van zaken herstelbeheer  
Ondanks de Corona-crisis heeft 
Natuurwerkgroep Kwintelooijen 
deze zomer goed door kunnen 
werken. Inmiddels zijn vrijwel alle 
herstelwerkzaamheden uit het 
beheerplan voor de periode 2018-
2020 conform de planning 
uitgevoerd. Volgend jaar wordt 
door KNNV Wageningen e.o. een 
inventarisatie uitgevoerd van 
planten en dieren in het gebied.  

    
   
De resultaten zullen gebruikt worden om een evaluatie uit te voeren van het 
gevoerde beheer. Daarbij zal het wel lastig worden om effecten van begrazing te 
scheiden van effecten van klimaatverandering: volgend op het herstel van het 
begrazingsbeheer in voorjaar 2018 zijn er drie jaren geweest met een (extreem) 
droog voorjaar en zomer. Ook afgelopen jaar hadden we weer een droog jaar, voor 
het derde jaar op rij. Gelukkig was de schade in 2020 minder groot dan in het 
voorgaande jaar. Na een droogteperiode die begon in maart kwam daarna in juni 
en juli een periode met regen. Dankzij die regen hebben veel planten kunnen 
overleven en alsnog tot bloei kunnen komen.  
 
Selectie ondernemer Kwintelooijen 
Meer dan een half jaar geleden is door de gemeente Rhenen een uitvraag gedaan 
waarin aan ondernemers gevraagd werd voorstellen in te dienen voor activiteiten 
die ‘de kwaliteit van Kwintelooijen moeten verbeteren’ en tevens geld moeten 
opbrengen om het beheer van Kwintelooijen te kunnen bekostigen.  Zoals u mogelijk 
in het Gemeentenieuws heeft gelezen, zijn er twee ondernemers geselecteerd en zijn 
gevraagd om hun gemeenschappelijke voorstel verder uit te werken. Het gaat om 
Albert Elsenaar en Harold van der Scheur uit Rhenen en Veenendaal. 
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Figuur 1: Impressie van horecavoorziening zoals initiatiefnemers die voor ogen hebben.  
Uit: Projectplan Albert Elsenaar & Harold van de Scheur, 26-08-2020. 

Op 26 augustus jl. hebben beide ondernemers een presentatie van hun plan 
‘BijQuinty’ gegeven in een vergadering van de gebiedsraad. Ze willen een relatief 
bescheiden horecagebouw neerzetten direct aan de ingang van Kwintelooijen. 
Goed nieuws is, dat het niet hun bedoeling is om vanuit het nieuwe gebouw 
commerciële sportactiviteiten op te zetten. Dat vermindert het risico op conflicten 
met andere functies in het gebied en met niet-commerciële sportactiviteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pluim voor Natuurwerkgroep 
Op zaterdag 29 februari jl. ontving Han Runhaar namens de Natuurwerkgroep 
Kwintelooijen uit handen van Arjan Koerts (CU Veenendaal) een ‘Pluim’. In het kader 
van “complimentendag” (1 maart 2020) wilde de ChristenUnie haar waardering laten 
blijken voor vrijwilligersinitiatieven in en om Veenendaal. Kwintelooijen is voor 
Veenendalers een belangrijke plek om te recreëren. De natuurwerkgroep speelt een 
belangrijke rol bij het onderhoud en behoud van dit gebied. Op de foto de uitreiking 
van de prijs in Kwintelooijen. Ook de koeien waren aanwezig voor dit heuglijke 
moment, hoewel ze meer interesse leken te hebben in het hooi dan in de pluim. 
 

 
Uitreiking van de Pluim aan Natuurwerkgroep Kwintelooijen. V.l.n.r. John vd Salm 
(natuurwerkgroep), Arjan Koerts (CU Veenendaal), Astrid Rooseboom (CU Rhenen) en Han 
Runhaar (natuurwerkgroep). Foto Dick Verkaar.  
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Dood hout goed voor biodiversiteit 
Dood hout draagt bij aan de biodiversiteit in bosgebieden. Dode bomen vormen 
een geschikte nestplaats voor spechten en andere vogels en rottend hout vormt de 
basis voor groei van paddenstoelen en van in hout levende dieren zoals boktorren. 
Met die laatste groep zit het wel goed in Kwintelooijen. Door de combinatie van veel 
dood hout, waarin de larven leven en bloeiende nectarplanten, waarvan de 
volwassen kevers leven, is Kwintelooijen een goed terrein voor boktorren. Deze kevers 
zijn te herkennen aan hun grote antennes en ogen. Dit jaar waren er in Kwintelooijen 
zeker vijf soorten boktorren te zien. Heel bijzonder was dit jaar de vondst van een 
vliegend hert. Niet het grote vliegende hert dat mensen misschien wel kennen uit het 
buitenland, maar een kleiner, mooi blauw gekleurd familielid, het Blauw vliegend 
hert. De larven van deze soort leven net als zijn grotere familielid in dood eikenhout.  
 

 
Tweekleurige smalboktor op Egelantier en Blauw vliegend her. Foto’s Han Runhaar.  

 
 
PADDENRAPEN 2020: naar Palmerswaard en de Grift 
Gerard Vernooij 
 
Tussen 2 maart en 9 april, op 32 avonden, zijn er weer veel padden (van de soort 
gewone pad) geraapt tijdens hun jaarlijkse massale trek uit het bos en de tuinen en 
perken naar de voortplantingswateren rond Rhenen veilig overgezet naar 
Palmerswaard en naar de Grift bij Heimerstein (Zideris). Ook de paddenrapers zelf 
hebben het onder corona-omstandigheden en ondanks de verkeersdrukte veilig 
gebolwerkt. We schatten overigens in, dat zo’n 5% van de padden toch hierbij het 
leven laat door het verkeer. Hoeveel dat er zijn tijdens de gespreide terugtocht dat 
weten we niet. Maar in april zijn er zeker slachtoffers. 
 
Ieder jaar komen we daarbij wel voor verrassingen te staan, zo ook dit jaar: na de 
uitschieters van de afgelopen twee jaar met een enorme piek vorig jaar van 3600 
padden alleen al bij Palmerswaard, was daar nu zowat een halvering naar 2000 
padden. Maar bij de Grift was er geen sprake van terugval met ruim 1800 
overgezette padden en zodoende werden in totaal 3828 padden overgezet. Dat is 
iets meer dan het gemiddelde aantal over de voorgaande 9 jaar en dat is mooi. 
 
We hebben het hier over de door ons overgezette dieren. Er wordt natuurlijk ook 
doorgelopen bij gunstig paddenweer als wij rapers weer naar huis zijn, maar dat is elk 
jaar zo. Daarnaast kan het gebeuren dat de paddentrek te laat op gang komt door 
aanhoudende kou (onder 6 graden) of door te lage luchtvochtigheid. Padden zijn 
gevoelig voor uitdroging, waardoor er minder paddenvrouwtjes naar het water 
trekken. Desondanks kunnen we toch spreken van een trend in de paddenstand in 
Rhenen en dat er hier nog geen sprake lijkt van de landelijke teruggang. Er is al jaren 
een trend van afname van aantallen padden. Een pad is nu eenmaal niet geschikt 
voor de moderne mensenwereld. Teruglopend voedselaanbod, de droogte, 
versteende tuinen, drukker verkeer, omstandigheden in het voortplantingswater en 
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amfibieën-ziektes zijn allemaal mogelijke factoren ter verklaring. In Rhenen zorgen de 
inzet van faunaschermen, vrijwilligers en de bestemming van de dieren in de Grift en 
de Palmerswaard/Rijnoever voor een positief effect. 
 
In 2007 werden er bij Amerongen nog 18x zoveel padden overgezet dan de 
ongeveer 1000 bij Palmerswaard. Vorig jaar was de verhouding 5450 : 3600 padden. 
Na Amerongen en het Limburgse Oude Landgraaf staat Rhenen volgens de Ravon 
op www.padden.nu op plaats drie van plaatsen met (geregistreerde) overgezette 
padden in Nederland in 2019, met totaal ruim 82.000 gewone padden op 131 
trajecten waaronder de 2 locaties in Rhenen. Daarnaast is er ook een paddentrek in 
andere richting naar de Leemkuil en naar Kwintelooijen, waarbij de jaarlijkse afsluiting 
van de Autoweg (met helaas toch sluipverkeer) en Oude Veense Grindweg helpt.  
 
We kunnen voorzichtig concluderen: rond Rhenen gaat het nog relatief goed met de 
gewone pad. In precieze aantallen dit jaar: bij de N225 richting Palmerswaard zijn dus 
2001 padden overgezet en 12 kikkers (meestal bruine maar ook wel groene, lastig te 
zien in het donker). Langs de Cuneraweg en de bosrand bij Heimerstein: naast 1 
bruine kikker en 1 poelkikker wel 1824 padden, waarvan 44% vrouwtjes en dat is meer 
dan de gemiddeld 32% van de afgelopen 6 jaren.  
 
De faunaschermen deden weer goed werk maar vragen wel om toenemend 
onderhoud van spandraden en andere beschadigingen, zoals door bermwerk en 
doorschietende auto’s. Ze moesten weer worden vrijgemaakt van overwoekerende 
bramen en brandnetels. Dit kan allemaal door de geweldige inzet van een actieve 
kern van mensen. Er zijn dit jaar weer een paar actieve vrijwilligers bijgekomen maar 
ook afgevallen. Leuke ontwikkeling is dat er nu ook enkele enthousiaste tieners 
deelnemen. En niet te vergeten, er doet ook een hondje mee die er heel wat weet 
te speuren en er net als ons plezier in heeft. Met iets meer dan 20 rapers blijft de vaste 
kern aan de krappe kant en blijven we vrijwilligers werven. 
 
Aandachtspunt blijft het verkeer op de N225. Bij Plantage Willem III bleken er helaas 
veel padden overreden te zijn. Waar niet wordt geraapt loopt het slecht af.  
Bijna geen pad komt de weg over, want anders dan kikkers zijn ze ronduit traag en 
zitten ze stil op de weg om het even aan te kijken of uit te rusten want ze dragen 
vaak ook nog eens een partner op de rug. Zo kan het wel een minuut duren om over 
te steken. Ze kunnen pas bij hogere temperaturen meer vaart maken. 
Wij rapen vanaf de Stokweg tot voorbij de rotonde bij het Paardenveld. Hier speelt 
de onverdraaglijke verkeerssnelheid op de N225 ons parten want komend vanaf 
Remmerden ligt de snelheid bij km-paal 36,5 nog op 60 km (vanwege de veiligheid 
bij de aangrenzende huizen en uitritten) maar mag men er gelijk na de drempel 
voorbij de Stokweg langs het scherm weer naar 80 km/u (en dat gaat maar al te 
vaak nog sneller), door de twee bochten tot de bebouwde kom bij km-paal 37,2 dus 
precies waar we langs en op de weg vanaf de schemering tot in het donker rapen, 
ook in de regen als er nog slechter zicht is.   80 km is ronduit gevaarlijk bij bermwerk. 
Voor ons geen pionnen en knipperlichten maar veel verraste automobilisten en het 
veroorzaakt die ellendige dodelijke windvlagen voor padden.  
 
Op avonden met paddendrukte, wanneer ze ineens tevoorschijn schieten en snel zijn 
en je soms handen te kort komt kun je niet altijd rekenen op meedenkend verkeer.  
En zelfs op het fietspad is het soms heel riskant door snelle fietsers en scooters.  
Dit zou anders kunnen. Allemaal even een paar weken meedenken denk je dan.  
De verkeersborden met ‘paddentrek’ alarmeren niet iedere verkeersdeelnemer. 
Stukje doortrekken van de 60 km strook, verkeersregelaars, of borden plaatsen ‘werk 
in uitvoering’, want dat is het toch wel zou je kunnen zeggen, ook al zijn we dan 
liefhebbers. Actie richting Gemeente en Provincie! 
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CONVENANT UITBREIDING THIJMSE BERG 
Sander van Opstal 
 
Rhenen is erg rijk aan natuur- en landschapsschoon. Dat gaat veel Rhenenaren ter 
harte. Natuur en landschap zijn ook een bijdrage aan de leefbaarheid van Rhenen 
en een belangrijke poot onder het toerisme. Dat is de kernreden waarom de WMR 
actief is.  
 
Een van de toeristische speerpunten van Rhenen is Recreatiepark en Camping de 
Thijmse berg aan de oostkant van Rhenen. Enige tijd geleden heeft De Thijmse berg 
samen met de stichting Landgoed Remmerstein een plan ontwikkeld voor de 
uitbreiding van De Thijmse berg en Remmerstein door de bouw van een aantal 
huisjes voor verblijfsrecreatie en permanente bewoning. Daarbij wordt gebouwd in 
het Nationaal Natuur Netwerk(NNN). Omdat het NNN voor Rijk, Provincie en 
Gemeente heel belangrijk is, is het beleid dat aantasting van het NNN voorkomen 
moet worden. Aantasting is alleen mogelijk als er een dwingende maatschappelijke 
reden is en wanneer de eventuele schade gecompenseerd wordt. Het concept 
bestemmingsplan voorziet in compenserende maatregelen, maar die waren ons 
inziens niet voldoende. Zo werd er totaal geen rekening gehouden met de behoefte 
van de aanwezige das.  
 
De WMR heeft bezwaar ingediend tegen het concept bestemmingsplan en 
ingesproken bij behandeling van het concept bestemmingsplan in de 
gemeenteraad. Een deel van onze bezwaren zijn gehonoreerd, maar onze 
hoofdbezwaren niet. De WMR was bezorgd over het behoud van bewegingsruimte 
van de das en om het behoud van zichtlijnen. Ondanks actief lobbyen heeft de raad 
ingestemd met het bestemmingsplan. Slechts één partij stemde tegen, met twee 
argumenten: enerzijds moet eerst het beleid van afbouw van de permanente 
bewoning van recreatiewoningen gerealiseerd worden en ten tweede zouden de 
bezwaren van de WMR beter bestudeerd en overgenomen moeten worden. 
 
Na afloop van deze voor de WMR minder succesvolle raadsvergadering heeft de 
WMR getracht om met De Thijmse berg en Landgoed Remmerstein in contact te 
komen. Dat is gelukt en in een gesprek over onze bezwaren is er bereikt dat een 
convenant (een herenakkoord) is afgesloten. In dit convenant staat, dat er 
aanpassingen in het plan doorgevoerd worden die erop neerkomen, dat de locatie 
van de te bouwen recreatiewoningen binnen het bouwblok verschuiven, zodat er 
een veel betere bufferzone en trekroute voor de in het gebied aanwezige das 
mogelijk wordt. Ook zijn er (op een iets andere plek) doorkijkjes afgesproken 
waardoor bestaande zichtlijnen en openheid niet dicht geplant worden, maar 
behouden blijven. Al met al veel werk en iets wat voor de natuur van Rhenen eerst 
een slecht resultaat dreigde te worden, is toch in harmonie en onder toeziend oog 
van de Wethouder ten goede gekeerd. We wachten in positieve mood af op 
realisatie van de plannen en de afgesproken aanpassingen. 
 
Met de hierbij gekozen benadering van een convenant afsluiten (in plaats van de 
zoveel zekerder weg van bezwaar maken), breidt de WMR haar werkwijzen uit met 
een nieuwe stijl van beïnvloeden: namelijk overleggen en via een juridisch niet-
bindend convenant tot overeenstemming komen tussen partijen die tegenover 
elkaar staan. Dit convenant hebben we afgesloten in het gegroeide vertrouwen dat 
alle partijen zich eraan zullen houden. Hiermee neemt de WMR dus ook een zeker 
risico op zich. Intern hebben we er best lang over gepraat. Immers de juridische weg 
geeft zoveel meer zekerheid. We hebben vertrouwen in de gesprekspartners en 
hebben daarom als WMR dit convenant afgesloten. 
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REGIONALE ENERGIE-STRATEGIE: CONCENTRATIE WINDMOLENS IN HET BINNENVELD? 
Han Runhaar 
 
De landelijke beleidsdoelstelling is dat Nederland in 2050 energieneutraal is. Om dat 
doel te bereiken zou tot 2030 een groei in de duurzame energieopwekking van 84 
TWh (terawattuur, overeenkomend met 1 miljard kilowattuur) nodig zijn. Het rijk denkt 
dat via energiebesparing, autonome groei van zon op kleine daken en de aanleg 
van windmolenparken op zee 49 TWh kan worden gerealiseerd tot 2030. Aan de 
energie-regio’s is gevraagd de resterende 35 TWh aan duurzaam op te wekken 
elektriciteit te realiseren middels windmolens en zonneparken. Deze opgave is niet op 
voorhand verdeeld over de RES-regio’s. Elke regio in Nederland is gevraagd te 
verkennen wat mogelijk, wenselijk en inpasbaar is. Naar rato van huidig 
energieverbruik en inwonertal zou de opgave voor de regio Food Valley (waarin 
Rhenen ligt) ergens tussen de 0,3 en de 0,7 TWh moeten liggen. De regio houdt 
echter rekening met een iets hogere bovengrens van 1,3 TWh.  
 
In april dit jaar verscheen de conceptversie van de Regionale Energie-Strategie (RES) 
voor de Food Valley. Daarin staat aangegeven waar volgens gemeenten en 
belangengroepen uit de Gelderse Vallei de beste plekken zijn voor opwekking van 
groene stroom met windmolens of zonneparken.  
 

 
Kaart 1 Zoekgebieden zonne-energie in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei.               
Meest kansrijke plekken zijn grote daken (paars) en geluidschermen (rode lijnen).                      
Uit: Concept Regionale Energie-Transitie Regio Food Valley, april 2020.  

Voor zonne-energie wordt vooral gedacht aan het benutten van platte daken en 
geluidschermen (kaart 1). Windmolens worden volgens het RES bij voorkeur geplaatst 
langs de aanwezige rijkswegen (A1, A28, A30 en A12). Dat is echter niet voldoende 
om te kunnen voldoen aan de toekomstige behoefte aan groene stroom. Daarom is 
gezocht naar mogelijke aanvullende plekken waar windmolens kunnen worden 
geplaatst.  
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Kaart 2: Zoekgebieden voor plaatsing van windmolens in zuidelijk deel van de Gelderse Vallei 
Gemeente Rhenen: a) Remmerdense heide, b) Binnenveld, c) bedrijventerrein Remmerden 
Gemeente Wageningen: a) campus, b) Binnenveld, c) Nude, d) haven, e) bos.                        
Uit: Concept Regionale Energie-Transitie Regio Food Valley, april 2020.  

De meeste gemeenten zijn terughoudend geweest bij het aandragen van 
zoekgebieden voor plaatsing van windmolens. Uitzonderingen zijn de gemeenten 
Rhenen en Wageningen die een groot deel van hun buitengebied hebben 
opgegeven als mógelijke locaties (zie kaart 2). Formeel heeft deze aanwijzing geen 
enkele status. Maar doordat andere gemeenten géén zoekgebieden hebben 
aangedragen ontstaat er wel een risico. En wel dat bij de verdere invulling van de 
plannen de nadruk zal komen te liggen op de plaatsing van windmolens in het 
zuidelijk deel van de Gelderse Vallei, met name in het Binnenveld.   
 
Uit het vooronderzoek voor de RES Food Valley komt het Binnenveld naar voren als 
een potentieel zeer geschikte locatie. Vanwege de status als rust- en stiltegebied 
staan hier weinig woningen en bedrijfsgebouwen. Bovendien zijn voor behoud van 
het open landschap de aanwezige bomen voor een groot deel verwijderd. Dat 
betekent dat er relatief veel wind is en dat er geen directe aanwonenden zijn die 
geluidsoverlast zouden kunnen ondervinden. We zouden het echter zeer wrang 
vinden als juist vanwege de status als rust- en stiltegebied dit deel van de Gelderse 
Vallei zou worden volgebouwd met windmolens.  
Dat heeft niet alleen nadelige gevolgen voor het open landschap, maar vormt ook 
een bedreiging voor de hier aanwezige water- en weidevogels.  
 
Tijdens de gemeentelijke inspreekavond op 24 juni jl. over de RES hebben we de 
gemeenteraad gewezen op het risico van concentratie van windmolens in het 
zuidelijke deel van de Gelderse Vallei, doordat alleen dáár expliciet zoekgebieden 
zijn aangewezen. Bovendien hebben we aangegeven dat wat ons betreft het 
Binnenveld als rust- en stiltegebied gevrijwaard zou moeten worden van windmolens.  
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Het Binnenveld met fietspad langs de Grift. Door aanwijzing als rust- en stiltegebied heeft dit 
gebied zijn open karakter kunnen behouden. Foto Han Runhaar.  

 
INTRODUCTIE ANNE FLOOR  
Anne Floor Timan 

Mijn naam is Anne Floor Timan-Wenzel en ik 
woon sinds 2009 in het mooie Rhenen samen 
met mijn man Marcel. Een paar jaar geleden 
heb ik de overstap gemaakt van grafisch 
vormgever naar landschapsontwerper; hiervoor 
ben ik een deeltijd masteropleiding gaan doen 
aan de academie van bouwkunst te Amsterdam 
en ben ik van baan gewisseld. Ik werk nu bij een 
klein landschapsarchitectenbureau in Heeswijk-
Dinther, waar we in het verleden o.a. aan een 
ontwerp voor de passantenhaven hebben 
gewerkt. Nu dit project is overgenomen door het 
burgerinitiatief, zijn we met hen in gesprek 
gegaan om te kijken of we e.e.a. kunnen 
begeleiden in het proces. Of zij voor ons gaan 
kiezen, weten we nog niet. Per half december 
ga ik van baan wisselen, dat betekent dat ik 
helaas niet bij het project betrokken zal blijven 
via mijn huidige werkgever. Vorig jaar heb ik in 

Edinburgh en Barcelona gestudeerd. Helaas moest ik de buitenland studie eerder 
afbreken vanwege de COVID-19-pandemie. Ik zit nu in het 3e jaar van de 
masteropleiding en hoop volgend jaar af te studeren, dan mag ik mij daarna 
landschapsarchitect noemen. Vanuit mijn nieuwe professie voel ik mij uiteraard 
betrokken bij het landschap, natuur, biodiversiteit en klimaatopgaven. 
Al een tijdje dacht ik erover om vrijwilliger te worden bij de natuurwerkgroep, maar 
het kwam er nooit van. Ondanks mijn overvolle agenda door werk en studie, heb ik 
mij afgelopen zomer bij Han Runhaar aangemeld als vrijwilliger. Helaas heb ik nog 
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maar 1 keer kunnen helpen bij de natuurwerkgroep, maar ik hoop er van de winter 
weer bij te zijn waar mogelijk. Dus hopelijk tot snel.  
Groet, Anne Floor     
                                                                                                                                                    .                                                                                                                        

HEUVELRUGTUINEN  
Ellen Appeldoorn 

Maakt u zich zorgen over het verstenen en ontgroenen van onze leefomgeving? 
Bomen en ander groen verdwijnen. Steeds meer particuliere tuinen veranderen in 
een doodse tegelvlakte. Mensen willen wel genieten van de ruimte om zich heen en 
ervaren de rijkdom van een tuin, maar hebben geen zin in (intensief) onderhoud of 
weten niet hoe een tuin ingericht kan worden. Dat is jammer, want als je de tuin 
onttegelt en vergroent komt de natuur dichtbij huis. De ruimte om het huis komt dan 
tot leven, er komen insecten, vogels en andere dieren een kijkje nemen. Als de juiste 
planten of struiken gekozen worden, is er juist weinig onderhoud nodig. 

Het project Heuvelrugtuinen is een positief project waar stichting WMR graag aan 
meewerkt en meedenkt. Op verschillende locaties op de Heuvelrug werken 
particulieren, scholen, gemeenten en organisaties mee om tuinen, straten, wijken en 
de openbare ruimte te vergroenen. Er is intussen al een aantal vergaderingen en 
bijeenkomsten geweest om informatie uit te wisselen. Er is voor belangstellenden een 
checklist (hoe begin je een Heuvelrugtuin) en een lijst met ‘gemakkelijke’ planten, 
heesters en bomen. In sommige gemeenten is er al een zogenaamde Heuvelrug-
voorbeeldtuin ingericht. Bewoners kunnen daar ideeën opdoen en als de tuin tot 
wasdom komt, ervan genieten. Particulieren kunnen van hun eigen tuin een 
Heuvelrugtuin maken. In een straat kan een saaie groenstrook zo ingericht worden 
dat er meer insecten en vogels komen. 

Bewoners ervaren meer groen als een waardevolle leefomgeving. Daarnaast laat 
het weer de laatste jaren meer extremen zien en wordt het steeds belangrijker een 
goede opname van het regenwater te creëren. Met meer groen is er ook meer 
schaduw voor verkoeling. Misschien is het zelfs mogelijk om uit de tuin te eten. Ook 
hierin kan project Heuvelrugtuinen veel betekenen. Samen met de gemeente zoeken 
we naar plekken waar (vruchtdragende) struiken en bomen geplant kunnen worden. 
Misschien is er een locatie waar een mooie gebruikstuin ingericht kan worden, met 
bessenstruiken, kruiden, een bankje en een zandbak zodat men er kan vertoeven. 

Met een aantal vrijwilligers is een Heuvelrugtuin eenvoudig te maken, een 
handleiding is er al. Bent u bang om (te) vaak aan de beurt te zijn voor onderhoud 
van een tuin en heeft u al zo weinig tijd? Als er een goede planning is, zal dat niet 
voorkomen. Die ervaring is er bij reeds bestaande Heuvelrugtuinen. De tuinen worden 
ingericht met planten die niet veel onderhoud nodig hebben, zeker niet als de tuin 
eenmaal aangeslagen is. Misschien vindt u het juist heerlijk om met een aantal 
vrijwilligers een tuin in stand te houden. Lekker buiten bezig zijn, dat is een prettige 
bijkomstigheid. Mensen kunnen hierdoor uit bijvoorbeeld een eenzaam bestaan 
komen en maken gemakkelijker contact vanwege het positieve en luchtige doel. 

WMR zou graag met bewoners, gemeente, woningstichting en anderen op zoek 
gaan naar geschikte locaties in Rhenen om Heuvelrugtuinen te ontwikkelen. We 
hopen dat veel mensen enthousiast worden om hun eigen tuin, straat, wijk, plantsoen 
of braakliggend terrein te vergroenen. Eenieder kan zich aanmelden om mee te 
denken en/of de handen uit de mouwen te steken. Iedereen is welkom! Voor meer 
informatie kijk op www.jouwheuvelrugtuin.nl. Voor vragen of reacties klik op 
Ellen@stichtingwmr.nl 
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VERZWARING GREBBEDIJK 
Han Runhaar 
 
In 2017 is door Waterschap Vallei en Veluwe onderzocht of de Grebbedijk tussen de 
Grebbeberg en Wageningen voldoet aan de in dat jaar vastgestelde landelijke 
normen voor de veiligheid van dijken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het 
dijktraject een overstromingskans heeft van 1x per 280 jaar. Dat is veel hoger dan de 
voor de Grebbedijk wettelijk vastgelegde maximale overstromingskans van 1 x per 
100.000 jaar. Dat betekent dat de dijk verzwaard moet worden om de 
overstromingskans te verminderen. In de afgelopen jaren is een aantal scenario’s 
ontwikkeld voor dijkverzwaring en die zijn voorgelegd aan betrokken partijen en 
burgers. Door de bestuurders van de betrokken partijen (provincies Gelderland en 
Utrecht, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap 
Vallei en Veluwe) is vervolgens een keuze gemaakt voor één voorkeursalternatief. 
 
Eind vorig jaar kwam de nota uit waarin het voorkeursalternatief voor de verzwaring 
van de Grebbedijk wordt beschreven. Onderdeel van dit voorkeursalternatief is het 
ophogen van het zogenaamde ‘hoornwerk’ (geel aangegeven in figuur 1), dat in 
1785 is aangelegd als onderdeel van de toenmalige waterlinie om de toegang naar 
de Grebbeberg te verdedigen. Dit onderdeel van het voorkeursalternatief is pas in 
een laat stadium toegevoegd aan het voorkeurscenario en is daarom in de nota 
slechts summier uitgewerkt. Het idee is dat door ophogen van het hoornwerk 
verzwaring van het aangrenzende dijktraject niet nodig zou zijn. Daarmee zou tevens 
kunnen worden voldaan aan de wens van de provincie Utrecht en Stichting 
Grebbelinie om het hoornwerk meer zichtbaar te maken.  

 
Figuur 1: het hoornwerk (geel aangegeven) dat in 1785 is aangelegd om de toegang naar de 
Grebbeberg te verdedigen. Rood: ecologische verbinding tussen Utrechtse Heuvelrug en 
Rijnuiterwaarden aan de Gelderse kant. Bron: Ontwikkelingsplan voet van de Grebbeberg. 

Deze ophoging van het hoornwerk mag positief zijn vanuit het oogpunt van 
veiligheid en cultuurhistorie. Voor natuur en landschap zijn de gevolgen negatief. De 
nu nog fraaie landschappelijke, met meidoorns begroeide dijkjes, rijk aan vogels en 
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zoomplanten, worden vervangen door hoge rechte dijken. Bovendien vormen de 
plannen potentieel een bedreiging voor de migratiemogelijkheden van wilde dieren. 
Ten zuiden van de sluis ligt een smalle strook die de Blauwe Kamer en de Grebbeberg 
met elkaar verbindt (zie in rood aangegeven passage in figuur 1). Behalve door 
koeien en paarden wordt deze passage ook door andere dieren gebruikt, 
waaronder de das. Als enige passage over de Grift in het zuidelijk deel van de 
Gelderse Vallei, vormt het een belangrijke verbindingsschakel tussen de Utrechtse 
Heuvelrug en de Veluwezoom. In afstemming met Stichting Mooi Wageningen, KNNV 
Wageningen en de bewoners van de woonboten in de Grift, hebben we in een 
inspraakreactie onze zorgen uitgesproken over wat de gevolgen van verhoging van 
het hoornwerk kunnen zijn voor flora en fauna.  
 
In de nota voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk wordt de ophoging 
van het hoornwerk slechts summier omschreven. Daarom hebben heeft de WMR 
voor meer informatie contact gezocht met het projectbureau van Waterschap Vallei 
en Veluwe. Op 1 september dit jaar hebben we van het projectbureau op locatie 
een toelichting gekregen op het voorkeursalternatief en de plannen voor het 
hoornwerk. Ook twee leden van de KNNV-Wageningen waren daarbij aanwezig. Het 
was een informatieve bijeenkomst, die meer duidelijkheid heeft gegeven over de 
plannen. Aan de hand van het onderstaand kaartje (figuur 2) worden die (nog nader 
uit te werken) plannen hieronder verder toegelicht. 
 

 
Figuur 2: het op te hogen deel hoornwerk (getrokken rode lijn). Figuur gemaakt door Han 
Runhaar.  

In het bijgaande kaartje is met een getrokken rode lijn het deel van het hoornwerk 
aangegeven dat met 1 à 2 m opgehoogd zou moeten worden om het op dezelfde 
hoogte te brengen als de Grebbedijk. Doordat het opgehoogde hoornwerk fungeert 
als golfbreker zouden maatregelen aan het achterliggende stuk Grebbedijk 
(ophogen, verbreding dijkvoet en aanbrengen deklaag van basalt of klei) 
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zoomplanten, worden vervangen door hoge rechte dijken. Bovendien vormen de 
plannen potentieel een bedreiging voor de migratiemogelijkheden van wilde dieren. 
Ten zuiden van de sluis ligt een smalle strook die de Blauwe Kamer en de Grebbeberg 
met elkaar verbindt (zie in rood aangegeven passage in figuur 1). Behalve door 
koeien en paarden wordt deze passage ook door andere dieren gebruikt, 
waaronder de das. Als enige passage over de Grift in het zuidelijk deel van de 
Gelderse Vallei, vormt het een belangrijke verbindingsschakel tussen de Utrechtse 
Heuvelrug en de Veluwezoom. In afstemming met Stichting Mooi Wageningen, KNNV 
Wageningen en de bewoners van de woonboten in de Grift, hebben we in een 
inspraakreactie onze zorgen uitgesproken over wat de gevolgen van verhoging van 
het hoornwerk kunnen zijn voor flora en fauna.  
 
In de nota voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk wordt de ophoging 
van het hoornwerk slechts summier omschreven. Daarom hebben heeft de WMR 
voor meer informatie contact gezocht met het projectbureau van Waterschap Vallei 
en Veluwe. Op 1 september dit jaar hebben we van het projectbureau op locatie 
een toelichting gekregen op het voorkeursalternatief en de plannen voor het 
hoornwerk. Ook twee leden van de KNNV-Wageningen waren daarbij aanwezig. Het 
was een informatieve bijeenkomst, die meer duidelijkheid heeft gegeven over de 
plannen. Aan de hand van het onderstaand kaartje (figuur 2) worden die (nog nader 
uit te werken) plannen hieronder verder toegelicht. 
 

 
Figuur 2: het op te hogen deel hoornwerk (getrokken rode lijn). Figuur gemaakt door Han 
Runhaar.  
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extreme situaties (met een verwachte herhalingstijd van deze combinatie van 
omstandigheden van ééns in de 100.000 jaar!) waarbij extreem hoogwater wordt 
gecombineerd met hoge golfslag door een zware storm.  
 
Omdat de kade langs de Grift (gestippeld aangegeven op het kaartje) al bijna op 
dijkhoogte is én hier minder golfwerking te verwachten is, zal verhoging hier naar 
verwachting nauwelijks nodig zijn. Ophoging van het zuidelijke deel van het 
hoornwerk zal ten koste gaan van de aanwezige meidoornbegroeiing.  
Voordeel is wel dat in dit scenario de dijk (volgens voorlopige inzichten) niet 
verzwaard hoeft te worden. Dat betekent dat de hier aanwezige begroeiing met 
onder meer kleine pimpernel, zacht vetkruid en tripmadam kan worden gespaard. 
Over de technische uitwerking en haalbaarheid van dit plan zijn nog veel 
onduidelijkheden. Afgesproken is dat de WMR bij de verdere uitwerking van de 
plannen betrokken zullen worden. Ook is toegezegd dat bij de uitwerking van de 
plannen rekening zal worden gehouden met de functie van het gebied als 
ecologische verbindingszone. Ons meedenken laat onverlet dat we aan het einde 
altijd nog bezwaar kunnen maken als we vinden dat het resulterende plan niet 
voldoet aan onze wensen. 
 
 
 
INTERVIEW HEUVELRUGTUIN ELST (U) 
Wil Schulte, kerngroeplid sinds 45 jaar (foto’s van de tuineigenaar Josje) 
 
De tuin ligt aan de Rijksstraatweg -aan de noordzijde- en loopt van zuid naar noord 
sterk omhoog. Je ervaart de helling van de Heuvelrug dus direct in de tuin.  
De eigenaar vertelt: ”Wij hebben minimaal 60% groen oppervlak in de tuin. Voor het 

straatwerk kozen wij voor kleine 
klinkertjes met (open) voegen, zodat 
het water in de grond kan zakken. Bij 
de aanleg en inrichting hebben we 
vooral nagedacht over afwatering, 
veel groen, uitnodigend voor insecten 
én vogels en een goede 
compostplaats “. Ik (Wil Schulte, red.) 
zie daardoor veel variatie aan planten, 
bomen, heesters en kruiden met als 
resultaat: een weelde aan groene 
variaties, vormen en kleur. De tuin is 
óók nog onderhoudsvriendelijk door 
veel bodembedekkers. 

 
Aandacht voor insecten, vogels en andere dieren 
Van resthout heeft de eigenaar een vogel-voederhuis gemaakt. Er hangen meerdere 
soorten vogelhuisjes, er staat altijd een drinkbak voor vogels en voor scharrelaars op 
de grond en er hangen hier en daar in de winter pindakaaspotten en ander 
voermateriaal. Voor insecten zijn er van een oude pallet ‘gevuld’ met bamboestok-
stukjes, hooi, houtsnippers en dennenappels twee insectenhotels gemaakt. Er zijn ook 
bewust ‘rommelhoekjes’ en schuilplaatsen aangelegd voor dieren. 
“Om ervoor te zorgen dat ook egels toegang hebben in onze tuin hebben we de 
poort wat hoger dan de grond afgezaagd. Regelmatig scharrelt er nu een egel door 
de tuin op zoek naar slakken! Blad laten we in de herfst en winter zoveel mogelijk in 
de borders liggen. Het isoleert en beschermt de bodem, het zorgt voor goede 
voeding en de insecten e.a. kunnen zich erin verschuilen. Ook voor vogels is er altijd 
volop voedsel te vinden tussen dat gebladerte”. Door alles zelf te composteren wat 
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kan, geven zij de aarde terug van wat ze genomen hebben. De royale compostbak 
is gesitueerd op het noorden, achter een walletje van struiken. 

 
Waterbeheer in de tuin 
Ik krijg uitleg: “Vanaf de schuren droop plaatselijk veel water van het pannendak af. 
Over de hele schuurlengte hebben we daarom goten aangebracht. Een van de 
goten komt uit in een grindput achterin de tuin. Het overtollige water uit die put komt 
-via een pijpje- weer boven de grond uit op het hoogste punt in de tuin (totaal verval 
liefst 2 meter)”. Het regenwater stroomt vanaf deze plek dus overal de tuin in. Bij twee 
andere goten staan regentonnen, bestemd voor de potplanten. De toepassing hier 
van een druppelslang aan een regenton, was voor mij nieuw! 
 
Gifvrij tuinieren 
Er bleek veel overlast van luis in de 
tuin. Hier werd een ‘moderne 
oplossing’ gevonden via internet: je 
kóópt lieveheersbeestjes online! Als 
de aankoop overwintert, blijven de 
lieveheersbeestjes van nature in de 
tuin behouden en vermeerderen zij 
zich rap in deze ecologische 
omgeving! Onkruid groeit overal en 
altijd, maar hoe meer inheemse 
bodembedekkers, hoe mínder ruimte 
voor onkruid, blijkt uit ervaring. 
“Sommig ‘onkruid’ is overigens ook 
heel erg mooi, zoals b.v. wilde marjolein waar veel insecten op af komen tijdens de 
bloei. Meerdere uitgebloeide planten hebben trouwens prachtige verdroogde 
bloemen in de winter: heel mooi als variatie. Dus niet te snel en rigoureus afknippen 
en opruimen! Verder is het ook ‘gewoon ouderwets onkruid plukken’, zelfs tussen de 
steentjes”. Maar hou je dat goed bij, dan valt dat ook mee. Beter gezegd: “Het kan 
zelfs ontspannend zijn na een drukke werkdag binnenzitten bij je baas”.  
 
Deze tuin is voor de bewoners een heel bijzondere plek geworden. Bezig zijn met 
vergroening is heel belangrijk blijkt, want dit draagt ook bij aan betrokkenheid bij de 
natuur van Het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug. In de gemeente Rhenen is deze 
Heuvelrugtuin de enige -tot nu toe- die zich bekend heeft gemaakt bij Natuur en 
Milieu Utrecht (NMU. Ik vind dat deze dorpsgenoten het goed voor elkaar hebben en 
ik begrijp dat ieder seizoen weer wordt geleerd, aangepast én wordt genoten.  
Er wordt ook veel overlegd en uitgewisseld met familie over het tuinieren op deze 
milieubewuste manier. Voor belangstellenden is er een checklist en een plantenlijst 
gratis verkrijgbaar. Hierin wordt toegelicht wat er verstaan wordt onder een 
Heuvelrugtuin en hoe je deze kunt inrichten.  
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Akkerleeuwenbek, één van de bedreigde akkeronkruiden die nog steeds in de zaadbank aan-
wezig blijkt te zijn. Foto Han Runhaar.  

Wil je ook zo’n tuin, ga dan aan de slag met een plan want het voorjaar komt eraan. 
De plantenlijst en meer informatie voor een Heuvelrugtuin vind je op     
http://www.jouwheuvelrugtuin.nl/ 
 
 
ECOLOGISCH BEHEER AKKER KOERHEUVEL 
Han Runhaar 
 
De WMR en de ‘Vrienden Behoud Lijstereng’ zijn door Bert van de Haar van de 
gemeente Rhenen gevraagd om mee te denken over een natuurvriendelijker 
beheer van de akker op de Koerheuvel. Deze werd in verleden beheerd als 
‘ecologische akker’, een korenakker met veel akkeronkruiden. Sinds enkele jaren 
heeft de gemeente Rhenen de akker verpacht aan veeboer Henk van Laar uit 
Achterberg die het gebruikt voor maisteelt. Samen met de boer wordt gekeken of 
het mogelijk is om ten minste een deel van de akker weer als ecologische korenakker 

te gebruiken. Bij wijze van proef is dit jaar op 
een deel van de akker gerst ingezaaid om te 
zien of er in de bodem nog zaden van 
akkeronkruiden aanwezig zijn. Uit de proef blijkt 
dat er in de bodem inderdaad nog een 
zaadbank aanwezig is van bedreigde 
akkeronkruiden als akkerandoorn, akker-
leeuwebek en valse kamille. Maar doordat de 
bodem erg voedselrijk is dreigen deze soorten, 
en ook de gerst zelf, te worden overwoekerd 
door snelgroeiende hoge akkeronkruiden als 
melganzevoet en bijvoet. Aanbeveling is met 
deze ervaringen rekening te houden door een 
hogere graansoort (wintertarwe) te gebruiken 
en voorlopig af te zien van bemesting. Of het 
mogelijk is een deel van de akker blijvend om 
te zetten in een ecologisch beheerde 
korenakker is onzeker, en hangt af van de 
mogelijkheid om voor dit beheer subsidie te 
krijgen.  
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