
  
 

 

 

 
 

Porseleinhoen gespot in het Binnenveld, 25 maart 2022. Foto: Fred Hoorn 
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WAT DEED HET BESTUUR HET AFGELOPEN JAAR? 

 

Willy Hoorn, secretaris WMR 
 

Corona beheerste ook in 2021 het reilen en zeilen van de WMR. De vergaderingen van 

de kerngroep en vele andere bijeenkomsten verliepen grotendeels digitaal.   

Bestuurswisseling 
Eind 2021 vond er een bestuurswisseling plaats.  Han Runhaar, lid sinds 1998 en ruim 10 

jaar voorzitter, stopte met zijn werkzaamheden. Han heeft zijn sporen verdiend en 

nagelaten. I.p.v. vergaderen ligt zijn hart bij veldwerk en onderzoek.  Han blijft wel 

coördinator van de Natuurwerkgroep Kwintelooijen die hij voor de WMR in 2011 zelf 

oprichtte.  Han wordt  opgevolgd door Gerard Vernooij, die al sinds 2006 banden heeft 

met de WMR als coördinator van de Paddenwerkgroep.  

 
Behoud panoramagezicht op Rijn en Palmerswaard 

Een klein succesje was het behoud van het panoramagezicht c.q. stroomdal aan de 

Utrechtsestraatweg. De eigenaar van dit terrein met Agrarische bestemming en 

liggend buiten de stedelijke rode contour wilde hierop woningbouw plegen. Behoud 

van het panoramagezicht en het tegenhouden van lintbebouwing waren vastgelegd 

in de Stedenbouwkundige 

Structuurvisie van de 

gemeente Rhenen. M.a.w. 

er was dus sprake van strijdig 

beleid.  

Het woningbouwplan werd 

aangevochten door de 

WMR, Utrechts Landschap 

en aanwonenden aan de 

Utrechtsestraatweg. 

De gemeenteraad luisterde 

naar de zienswijzen van deze 

drie partijen en keurde het 

bestemmingsplan niet goed. 
                 Foto: Andries van Bentum        

Omgevingswet en omgevingsvisie 
In 2021 startte de gemeente Rhenen het participatieproces voor een nieuwe 

Omgevingsvisie in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Onder het motto 

Toekomst Rhenen 2035 werden drie zaalbijeenkomsten gehouden. De opkomst was 

beperkt door de coronamaatregelen. Het is de bedoeling dat na vaststelling van een 

omgevingsvisie er in Rhenen-Elst-Achterberg omgevingsplannen komen voor 22 

deelgebieden, die de huidige bestemmingsplannen zullen vervangen. De WMR heeft 

schriftelijk gereageerd. Wij achten het van groot belang dat in de kaders voor de 

toekomstvisie voor Rhenen 2035  duidelijke randvoorwaarden en richtingen 

aangegeven worden met als doel behoud en versterking van de natuur en bovendien 

het aangeven van ontwikkelingsrichtingen voor landbouw, ondernemers en mobiliteit/ 

verkeer die duurzaamheid als vertrekpunt hebben. De input van de WMR is terug te 

lezen op onze website www.stichtingwmr.nl. We houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen in onze Nieuwsbrief en onze reguliere digitale Nieuwsexpressen. 

 

Energietransitie en zonnevelden 

Op basis van de Regionale Energie Strategie (RES) Food Valley is men inmiddels volop 

aan de slag met de energietransitie. Op 23 maart 2021 is een Beleidskader voor 

zonnepanelen op land vastgesteld. Het toetsingskader hiervoor is een 

zogeheten  zonneladder met zes treden, die achtereenvolgens bewandeld moeten 

http://www.stichtingwmr.nl/
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worden. De eerste trede is het volleggen van daken van woningen en bedrijven met 

zonnepanelen. De laatste trede is zonnepanelen op land met agrarisch gebruik buiten 

de bebouwde kom, zodanig dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de structuur van 

het landschap.  Een commerciële partij  Solarfield diende voorstellen in voor twee 

grootschalige zonnevelden op Remmerden en nabij de Nude. Het participatieproces 

is in volle gang. De WMR werd uitgenodigd voor veldbezoeken. Onze reactie is kritisch, 

met name op het punt van de grootschaligheid. Elders in deze Nieuwsbrief een artikel 

over de ontwikkelingen tot nu toe. 

 

Ontwikkelingen passantenhaven 
Een andere ontwikkeling met grote gevolgen voor het landschap, natuur en 

infrastructuur is een burgerinitiatief voor uitbreiding van de Passantenhaven. Ook elders 

in deze Nieuwsbrief een artikel over de betrokkenheid van de WMR. 
 
Heuvelrugtuinen  
Het idee voor natuur- en milieuvriendelijke 

Heuvelrugtuinen, dat de WMR twee jaar geleden 

geïnitieerd heeft, heeft geleid tot een pilot 

Heuvelrugtuin van de gemeente Rhenen in het 

parkje aan de Herenstraat (nabij Gedachteniskerk) 

met onderhoud door vrijwilligers, waarvan er 

overigens nog meer nodig zijn. Het voornemen  is 

nu om ook Heuvelrugtuinen aan te leggen in Elst 

en Achterberg. Het is daarbij belangrijk om te laten 

zien dat tuinbeplanting de beste manier is om 

regenwater in de grond te laten vloeien i.p.v. in het 

riool, dat overbelast wordt bij hevige regen-

buien.  Door tegels in particuliere tuinen  te ver-

vangen door groen, kan iedereen een steentje 

bijdragen aan de dreigende klimaatveranderingen.  Foto: Willy Hoorn 

                                                                                                            

 Voedselbossen 

De komende jaren zullen in het teken staan van voedselbossen, ook in Rhenen, want 

de WMR heeft zich aangesloten bij een initiatiefgroep van particulieren voor een 

voedselbos in de gemeente.  Samenwerking met de gemeente, bijv. door het 

beschikbaar stellen van grond, zou daarbij een goede en passende zaak zijn. Het idee 

is dat het voedselbos ook gemeenschapsfuncties krijgt met participatie en educatie. 

Meer hierover in deze Nieuwsbrief.  
 
Bomen- en bosvisie 
Na de succesvolle thema-avond over bosbeheer twee jaar geleden is de WMR bezig 

geweest met het ontwikkelen van een bosvisie. Deze visie blijft een levend document 

dat voortdurend geactualiseerd kan en zal worden. We hopen dat donateurs en 

belangstellenden zich hierbij betrokken voelen en  mee willen denken. In deze 

Nieuwsbrief treft u de kernpunten aan. De volledige visie staat op onze website 

www.stichtingwmr.nl. Uw reacties zijn welkom. 

 
De WMR is in februari 2022 aangeschoven bij het publieke onderdeel van het 

gebiedsproces Binnenveld. Dit is ingesteld door de provincie, het waterschap en vier 

gemeenten, nl. Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal, de zogenaamde WERV 

gemeenten. De komende jaren worden daar plannen gemaakt voor woningbouw, 

opwekken van duurzame energie, reduceren van stikstofuitstoot en verduurzaming 

van landbouw.  Belangrijke opgaven om als WMR  bij betrokken te blijven. 
 

 

 

http://www.stichtingwmr.nl/
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Vooruitkijkend, welkom bij de WMR kraam op Cuneradag, zaterdag 11 juni a.s. 
Tot slot nog een oproep hierbij: we zijn nog op zoek naar actieve leden voor de WMR! 

Er is nog steeds veel, en ogenschijnlijk steeds meer, werk te doen in onze leefomgeving 

op het gebied van natuur, milieu en landschap, voor nu en in de toekomst. Hiermee is 

momenteel een kleine, enthousiaste groep vrijwilligers met liefde voor de natuur aan 

de slag. Meer leden en meer donateurs maken het werk lichter en dragen bij aan 

vergroting van het maatschappelijk draagvlak.   
Op Cuneradag 11 juni zal de WMR  samen met IVN Veenendaal/Rhenen aanwezig zijn 

met een kraam. U kunt zich hier verder laten informeren over de verschillende thema’s 

binnen de WMR. Wees welkom om mee te denken en te participeren. Of meld u aan 

bij een specifiek thema. Misschien steekt u liever de handen uit de mouwen, dan kan 

onze Natuurwerkgroep Kwintelooijen of de Paddenwerkgroep iets voor u zijn ! 

 

50 - jarig jubileum 
De viering van het 50 - jarig jubileum van de WMR werd door corona een jaar 

uitgesteld. Hopelijk lukt het dit jaar wel. Voor de zekerheid hebben we de viering in 

twee etappes gedeeld. Op 2 juli zal er speciaal voor de donateurs een excursie zijn 

door Kwintelooijen, met na afloop een hapje en een drankje. In het najaar is een 

feestelijke viering gepland in het Stadsmuseum Rhenen.  Over de jubileumviering en 

de excursie elders meer in deze Nieuwsbrief.  

 

 

DOORFIETSROUTE DOOR HET BOS  

Wil Schulte (mede namens de commissie Recreatie en Groen, Elst)     

 

Goed nieuws ! Om het fietsverkeer te stimuleren heeft de provincie Utrecht het plan 

gelanceerd om negen fietsverbindingen te realiseren. “Het uitvoeringsprogramma 

Fiets 2019-2023” zet het volledige plan uiteen. Voor de gemeente Rhenen betekent dit 

dat het bestaande fietspad van Amerongen naar Veenendaal, het zogenaamde 

Veense fietspad,  wordt verbeterd, als een van de negen trajecten.   

Het Utrechts Landschap (HUL) en Staatsbosbeheer (SBB) zijn eigenaar van de grond, 

maar de gemeente Rhenen heeft de onderhoudsplicht voor dit deel van het fietspad. 

Wethouder Hans Boerkamp nodigde de WMR en de werkgroep “Groen & Recreatie” 

uit Elst uit, om advies te geven over het huidige fietspad en mee te denken in de 

nieuwe ontwikkelingen. 

 

Op zaterdag 20 november jl. volgde 

een schouw van de fietsverbinding door 

het Amerongse bos  en al snel bleek hoe 

druk het is in het bos. Uit tellingen blijkt 

dat er zo’n 800 - 1000 fietsbewegingen 

per dag plaatsvinden door scholieren, 

woon-werkverkeer en recreanten. 

Hierbij een aantal van onze 

bevindingen: het huidige, slecht 

geasfalteerde fietspad is te smal om 

elkaar goed te kunnen passeren. Het 

pad is afgebrokkeld aan de kanten en 

ligt daardoor te hoog t.o.v. de 

bosgrond. Het pad is inmiddels ook 

ernstig beschadigd door veel 

(boom)wortelopdruk.  
                                                                                 Kruising met MTB-route. Foto: Anja Stofberg 

 

Verder valt op dat de mountainbikeroute het fietspad op 2 plaatsen kruist. We zagen 

bovendien met eigen ogen hoe druk het MTB parcours eigenlijk is!  
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Kortom: een flink aantal onveilige en gevaarlijke situaties. Hier dient duidelijk iets aan 

gedaan te worden, zeker als de beoogde doorfietsroute nóg meer e-bikes aantrekt, 

met name de Speed pedelecs .   

 

Het is van belang om bij de aanleg van een duurzaam (ecologisch) fietspad niet te 

vergeten dat het hier gaat om het leefgebied van de hazelworm, de padden, 

levendbarende hagedissen, zandhagedissen én natuurlijk groot en klein wild. Mensen 

en fietsers zijn te gast in de natuur! 

Vooral aan de westzijde van Elst, maar zeker halverwege dit traject, bij het heideveld 

aan de zuidzijde, moet er afscherming komen om de heidehagedissen meer 

overlevingskansen te bieden. Onderdoorgangen in het nieuwe fietspad zijn een 

vereiste! 

Het voorstel van de uitvoerders van de schouw is: ruil de loop van het huidige te smalle 

en te gevaarlijke fietspad tegen het brede bospad dat ernaast ligt.  

M.a.w. een dubbelbreed fietspad, waarbij er helemaal geen bomen geveld hoeven 

te worden. Het huidige fietspad wordt dan wandelpad en op de ernaast gelegen 

zandweg wordt een nieuw, drie meter breed betonnen pad aangelegd. Er komt geen 

verlichting, maar wel glasparels in het beton, zodat het pad door het licht van de 

koplamp goed zichtbaar is.  

 

Met Staatsbosbeheer zijn er al verschillende gesprekken geweest. Men erkent dat het 

huidige fietspad onveilig is. Om de effecten van een breder en 24/7 geopend fietspad 

op de natuur te compenseren heeft SBB een plan gemaakt voor afsluiting van een 

aantal paden en voor aanvullende bebording om tussen zonsondergang en 

zonsopkomst het verbod te handhaven op toegang tot het natuurgebied.  

 

Als de gemeenten en de provincie instemmen met de plannen én de bijbehorende 

kostenverdeling, gaat het werk van start. Voordien is er genoeg tijd om concrete 

compenserende en mitigerende maatregelen voor de natuur bij het Veense fietspad 

vast te stellen. De provincie laat zich ook adviseren door RAVON, het landelijk 

kenniscentrum voor Reptielen, Amfibieën en Vissen. 

De WMR volgt de ontwikkelingen en is blij dat onze deskundigheid meetelt.  

 

 

 

PASSANTENHAVEN OF JACHTHAVEN? 

Intensieve recreatie op een postzegelgebiedje omringd door Natura 2000-gebieden 

Willy Hoorn 

 

Het zat er dik in. De in 2020 voorgespiegelde uitbreiding/vernieuwing van de 

passantenhaven achter de Veerwei blijkt toch een permanente jachthaven te gaan 

worden.  

Uitbreiding/vernieuwing van de verouderde Passantenhaven werd vorig jaar 

voorgesteld door een initiatiefgroep van Rhenense investeerders als “een geschenk 

aan Rhenen”. Cruciaal hierbij was de aanleg van een kunstmatige damwand in de 

Rijn, zodat boten geen last hebben van golfslag door passerende grote 

transportvaartuigen en voorbij razende jetski’s.  

Bij vooroverleg tussen de WMR en de initiatiefgroep in oktober 2020 werd bij dit 

geschenk de volgende kanttekening gemaakt  door de investeerders, de gebroeders 

van de Glind: “We hoeven geen winst te maken, maar ook geen verlies”. De 

medewerking van Rijkswaterstaat (RWS) aan een damwand was nog onzeker.  

 

Voorgeschiedenis 

Tot 2018 werd de passantenhaven beheerd door het Recreatieschap Utrechtse 

Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied. Na de opheffing van het Recreatieschap 

werd de gemeente Rhenen eigenaar en belast met onderhoud en beheer van de 
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drijvende steigers. Volgens de Begroting 2018 is het de wens om de passantenhaven 

aantrekkelijker te maken. Voor onderhoud en het maken van een zogenaamd 

masterplan wordt jaarlijks €43.000 gereserveerd. 

 

 

Twee afbeeldingen van de geplande passantenhaven, van bureau SRO 

 

Juli 2020. Bij de presentatie van de vernieuwde passantenhaven (van 22 naar 49 

ligplaatsen) in de commissie Ruimte en Groen was de instemming kort:  “Ziet er mooi 

uit”. Er werden geen kritische vragen gesteld. De initiatiefgroep heeft daarna een 

eigen website http://passantenhavenrhenen.nl/Home gemaakt met  hierin een video-

impressie van de groene verbinding tussen water en stad. Vogelgeluiden en groene 

beelden lijken rust en natuur uit te stralen. Het is echter de vraag hoe dit gebied eruit 

zal zien en klinken na realisatie van 49 ligplaatsen, 9 camperplaatsen en 36 

parkeerplaatsen. Inmiddels hebben de initiatiefnemers het voornemen een stichting 

op te richten om hun investering en financiële risico’s te beschermen.  

http://passantenhavenrhenen.nl/Home/
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Eind juni 2021. Tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie spreekt de WMR 

in over de vele onzekerheden, zoals afhankelijkheid van  Rijkswaterstaat voor het 

bouwen van een damwand in de Rijn, de noodzakelijke aanpassing van het vigerende 

bestemmingsplan Uiterwaarden bij Rhenen, de kosten voor mogelijke bodemvervuiling 

bij uitdieping voor uitbreiding van de passantenhaven. En ook onze zorgen over de 

samenwerking met een stichting in oprichting. Want hoe zit het met hun wettelijke en 

financiële aansprakelijkheid als de beoogde vernieuwing passantenhaven een 

debacle wordt?  

Op 6 juli 2021 besluit de gemeenteraad tot een Publiek Private 

Samenwerkingsovereenkomst (PPS) met de nieuwe stichting. De afspraken worden: de 

stichting betaalt de inrichting van de passantenhaven en het havengebouw. De 

gemeente betaalt de infrastructuur (wegen, veiligheid, parkeren). Er wordt een 

bedrag van €50.000 beschikbaar gesteld voor verdere planvorming van het 

Masterplan Passantenhaven + een bedrag van €225.000 gereserveerd als zogeheten 

bruidsschat t.b.v. de stichting i.o. die het beheer en de exploitatie van de 

passantenhaven ter hand zal nemen + een bedrag van maximaal €100.000 voor 

investeringen ter verbetering van de loswal en omgeving, niet zijnde investeringen in 

de vernieuwing van de passantenhaven zelf. 

Op 2 september 2021 is er een informatiebijeenkomst met aanwonenden. 

Burgemeester Hans van der Pas, tevens portefeuillehouder Recreatie en Toerisme, stelt 

de bezorgde aanwonenden gerust. Hun uitzicht en verstoring van rust zou beperkt 

blijven.  Boten van passanten mogen niet langer dan drie nachten aanleggen. Tijdens 

deze bijeenkomst verklapt één van de initiatiefnemers het doel van hun 

investering/geschenk, nl. het in stand houden van de Rhenense middenstand. Een 

commercieel belang dat moet wijken voor het algemeen belang en welzijn van de 

aanwezige inwoners, die bezorgd zijn voor verstoring van de rust en groene uitstraling 

van de uiterwaarden.  

En de campers? Wat hebben standplaatsen voor campers te maken met een 

passanten-/jachthaven en/of voor de instandhouding van de Rhenense 

middenstand? Niets, de huuropbrengsten dragen bij aan de exploitatie van de 

passantenhaven/jachthaven. Bovendien is het de vraag of de Rhenense middenstand 

veel zal verdienen aan deze zelfvoorzienende mobiele witte “huisjes”? Zeker is wel dat 

landschap en uitzicht op de Rijn ernstig verstoord zullen worden door deze vaste 

camperplaatsen. 

 Zicht op huidige passantenhaven vanaf Cuneratoren. Foto: Arnold van Hooft 
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Anno november 2021 gaan er geruchten over mogelijke vaste ligplaatsen. Dus toch 

een jachthaven? Bij navraag hierover wordt door de burgemeester aan de WMR 

bevestigd dat “uit nieuwe cijfers en inzichten van de initiatiefgroep blijkt dat een haven 

puur gericht op passanten financieel niet haalbaar is omdat het aantal passanten – 

ook in hoogtijdagen – niet boven de 20 boten zal uitkomen”.  Omdat voor de 

financiële, particuliere investeerders de exploitatie belangrijk is, zal dit waarschijnlijk 

leiden tot een jachthaven met een aantal “vaste” seizoenplaatsen. Een vreemde 

gang van zaken.   

Voor onderbouwing van de financiële besluitvorming door de gemeenteraad waren 

de volgende bijlagen aangeleverd: een Exploitatiebegroting Stichting i.o. 

Passantenhaven en een Ondernemingsplan voor een passantenhaven met 

camperplaatsen. Beide bijlagen blijken dus achteraf niet te kloppen !!!!!     

Rhenen watersportplaats? De belangrijkste toeristische belangen van Rhenen liggen in 

de rijke cultuurhistorie, de natuur en het open landschap. Rhenen is een knooppunt 

voor fietsroutes. Duizenden fietsers zitten jaarlijks op de terrassen van Rhenen. De kip 

met de gouden eieren dreigt nu geslacht te worden door de onzekere komst van vele 

watersporters. De Rijn blijft in eerste instantie een belangrijke transportrivier voor grote 

rijnaken. In de directe omgeving van Rhenen zijn al grote jachthavens met honderden 

ligplaatsen (denk aan Eiland van Maurik, Wijk bij Duurstede). Deze grote jachthavens 

hebben momenteel ook al moeite financieel rond te komen. 

Recreatie voor Rhenenaren en passerende fietsers? Een door een hek afgesloten 

passanten-/jachthaven + vaste camperplaatsen + parkeerplaatsen laten weinig 

ruimte over voor de vele Rhenenaren en passerende fietsers, die ook graag op deze 

plek aan het water willen recreëren.  

 

Ruimtelijke ordening 

 

Postzegelgebiedje.  De Rijntakken zijn in 2014 aangewezen als Natura 2000-gebied, 

met Habitat- en Vogelrichtlijnen. Dat is inclusief de Veerwei, die via het overgangsrecht 

en onder strikte voorwaarden gebruikt mag worden voor een limitatieve opsomming 

van bestaande evenementen. Weliswaar zijn de loswal,  restaurant Moeke (voorheen 

Tanteloes), de passantenhaven en de parkeerplaats aan de Paardenmarkt 

zogenaamd geëxclaveerd van Natura 2000-gebied. Maar het blijft een 

postzegelgebiedje, een enclave, omringd door Natura 2000-gebied. Een jachthaven 

echter, met 49 ligplaatsen + 9 vaste verhuurplekken voor campers + parkeerplaatsen 

+ losplek voor jetski’s en motorboten nabij de loswal: dit alles valt onder de bestemming 

Intensieve Recreatie. Bij al deze vormen van intensieve recreatie zal rekening 

gehouden moeten worden met de uitstralingseffecten op de omringende natuur, 

zoals geluid en licht na zonsondergang. Dat zal een lastige dobber worden voor de 

watersportliefhebbers.  

Bestemmingsplan en Regels. De Regels zijn vastgelegd in het Bestemmingsplan 

Uiterwaarden bij de stad Rhenen, vastgesteld op 6 juni 2014, met onder meer een 

passantenhaven beperkt tot 30 ligplaatsen en in de EHS-Saldotoets  & Toetsing Natura 

2000 Uiterwaarden Rhenen, december 2012. Voor 49 ligplaatsen en een jachthaven 

zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. 

Rijkswaterstaat en Ruimte voor de Rivier. De kunstmatige damwand behoeft 

toestemming van Rijkswaterstaat. Dat is tot nu toe niet gebeurd. De functie van de 

uiterwaarden is in eerste instantie buffer voor overloop bij hoog water. Het is de vraag 

of een damwand in de Rijn past in de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier.  

Resultaten Visie Toekomst Rhenen. Inmiddels is de participatie over de toekomst van 

Rhenen afgerond. Deze inspraak wordt de basis voor een Omgevingsvisie en 

Omgevingsplannen in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De inspraak heeft 

opgeleverd dat de inwoners alleen een kleine passantenhaven willen.  

Hoe nu verder? 

Hoe gaan gemeenteraad, Rijkswaterstaat en inwoners reageren op al deze nieuwe 

ontwikkelingen?   
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Duidelijk is dat de oorspronkelijke wens van de gemeente om de huidige 

passantenhaven “aantrekkelijker” te maken  niet overeenstemt met de wensen van 

investeerders voor schaalvergroting tot een jachthaven.  

De voorgenomen Publiek Private Samenwerkingsovereenkomst (6 juli 2021) is op 

verkeerde financiële grondslagen tot stand gekomen en zou op grond daarvan 

ontbonden moeten worden, omdat een jachthaven veel uitgebreidere voorzieningen 

en infrastructuur vergt dan een passantenhaven. Ook de impact  op het landschap 

zal ingrijpender worden. Het voorkomen van aantasting en uitstraling op natuur en 

landschap is het belangrijkste doel van de WMR in deze kwestie.  

 

 

 

ALS HET OM DE BOMEN GAAT: DE WMR VISIE OP BOMEN EN BOS     

Gerard Vernooij 

 

Om onze beschermfunctie te kunnen uitvoeren hebben we behoefte aan een 

duidelijke visie op wat ons aan het hart gaat, waar wij ons zorgen over maken en wat 

wij precies willen beschermen, waarvoor wij het gesprek willen aangaan met 

eigenaren, waar we vóór willen gaan liggen, of waaraan wij willen bijdragen, als het 

gaat om bomen. We onderscheiden daarbij bomen in het stedelijke gebied, in het 

buitengebied en in de bossen van de gemeente Rhenen. 

 

Een boom wordt gemiddeld 35 jaar oud in een stedelijke omgeving in Nederland. Dat 

hebben we  eens goed tot ons door laten dringen. Zo slecht is het gesteld in ons land 

met onze vrienden de bomen. Laten we dat in Rhenen ook zo maar gebeuren? 

Bossen worden beheerd, er wordt geïnvesteerd, geoogst en verdiend. Bossen worden 

opengesteld voor recreanten, waarvoor subsidie wordt vrijgemaakt. Eigenaren 

moeten zich houden aan  zachte wettelijke regels en afspraken.  

 

Op een wandeling door de bossen word je best vaak verrast door wat je ziet gebeuren: 

selectieve kap van soorten, dunning, kaalslag. Kan en mag dat wel? Is er goed over 

nagedacht? Komen er zeldzame planten en  dieren in gevaar die bescherming 

verdienen? De samenleving, het rijk en de provincie willen toch meer bos en bomen 

terug? Allemaal vragen die we onszelf, betrokken eigenaren en gebruikers  kunnen 

stellen. Dit heeft geleid tot een levend document, dat bijgesteld en gevoed kan 

worden bij verandering van inzicht en betrokkenheid van WMR-leden. 

 

Hieronder volgt de kern van onze visie in een aantal uitgangspunten en gewenste 

maatregelen. 

 

WMR uitgangspunten 

 

 Een boom geeft ons meer besef van tijd en plaats. De waarde van bomen wordt 

vaak onderschat, of afgezet tegen menselijke materiele belangen, gemak  of 

smaak:  ze hoeven niet persé menselijk nut te vervullen vindt de WMR. Maar wij 

onderkennen wel spirituele en monumentale, landschappelijke en ecologische 

waarden. 

 Een boom dient ouder te kunnen worden dan een schamele 35 jaar, een boom 

verdient respect en ouderdom; een boom betekent in de eerste plaats natuurlijk 

kapitaal, en niet een kostenpost. 

 Bomen hebben een aantoonbare functie in het koel en leefbaar houden van de 

stad bij het stedelijke hitte-eilandeffect. 

 Bomen en bos worden veelal in particulier bezit commercieel beheerd. Hier 

hebben wij begrip voor. Wel menen wij dat er sprake moet zijn van planmatig 

beheer met serieuze ecologische verantwoording.  Gekapt  betekent weg, met 
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welke gevolgen voor  het ecosysteem? Denk maar eens aan het moeizame 

wespendiefnest, de zeldzame zwam op de stam.  

 Bij bosbeheer met toepassing van dunning is het argument van ruimte maken voor 

bomen vaak onwenselijk aangezien bomen en planten ook samenwerken en 

dichte bosjes veel te bieden kunnen hebben. Ook hier moet verantwoord te werk 

gegaan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vlakbij het gemeentehuis staat deze enorme zomereik, standvastig alle winden trotserend, volop 

bezocht met kleine en onzichtbare natuurlijke bezoekers, ogenschijnlijk gezond, ooit omringd 

door akkers; die hoort hier erg thuis, symbool voor de natuur in de woonomgeving, de tijd die 

voortschrijdt, schijnbaar normaal, maar een statement tegen toenemende verstening. 

Foto: Gerard Vernooij 

 

Gewenste maatregelen 

 

 Creëer parken en groene ruimtes met bomen in de woonomgeving. 

 Wijs toekomstbomen aan die extra bescherming genieten. 

 Zorg voor gemengd bos, inheemse boomsoorten en dood hout. Deze verhogen 

de natuurwaarde van bos, zijn onmisbaar voor insecten en vogels, schimmels en 

paddenstoelen, en  een gezond bodemleven. 

 Koester exoten die het goed doen en niet epidemisch tekeer gaan (Het Utrechts 

Landschap neemt zich dit nu voor op de Laarsenberg bijvoorbeeld). Soms is juist 

het strooisel van exoten (zoals douglas of tamme kastanje) goed tegen een 

aangetaste  bodem.  

 Respecteer, bescherm en herstel oude bossen, oude bomen, oude lanen van 

aangeplante bomen, heggen, graften, oude hakhoutbeheersbosjes, met hun 

bodemleven, schimmels, insecten, vogels, vleermuizen, marterachtigen, 

dassenburchten etc. 

 Laat mensen in de bossen recreëren en  het voor hen parkachtige goed of de 

oernatuur ervaren, zonder dat het nodig is dat elk plekje toegankelijk is. Stukken 

bos kunnen als rustgebied aangewezen worden.  

 

Op de website zijn onze visie en uitgangspunten uitgebreider uitgewerkt. Voel je 

uitgenodigd mee te denken ! Mail gerust je reactie naar: Gerard@stichtingwmr.nl . 

mailto:Gerard@stichtingwmr.nl
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VOORLOPIG RUST OP HET MOB-COMPLEX IN ELST 

Wil Schulte 

 

Op 9 september jl. waren de WMR-voorzitter, de consul van Plantage Willem III en 

ondergetekende voor een (corona)vergadering op het voormalige mobilisatieterrein 

van Defensie, ook wel bekend als het MOB-complex op Zwijnsbergen te Elst. Wij waren 

daar ‘en petit comité’ op uitnodiging van de hoofdhuurder van het complex: de 

politie. 

Achter de schermen is langere tijd gewerkt aan een volledig nieuw plan voor het 

gebied van 14,4 hectare. Voor alle overige huurders (het Nederlandse Rode Kruis, de 

Elster brandweer, Schipper Security en de kabelaar voor glasvezel) werd op 31 

december 2021 de huur beëindigd. 

 

Onze gastheer André van Rijn, hoofdinspecteur van politie en medewerker van de 

landelijke Dienst Specialistische Operaties (DSO), vertelde ons over de toekomst-

plannen. De openheid en vriendelijkheid waarmee dat gebeurde was voor ons een 

verademing: eindelijk géén geheimzinnig gedoe of vage woorden of plannen. Het 

contract met de politie is voor vijf jaar schriftelijk vastgelegd en de gemeente is 

akkoord, dus er is nu geen speld meer tussen te krijgen. 

 

“Vanaf januari 2022 gaat deze politie-eenheid als enige huurder het MOB-complex 

gebruiken”, vertelt André. Wij waren blij verrast omdat de DSO een club is die in stilte 

werkt en traint, de beste uitkomst voor de natuur op Zwijnsbergen/Plantage Willem III. 

 

Nadat er in de afgelopen herfst/winter stevig gewerkt was aan 15 jaar achterstallig 

onderhoud op het terrein, is het er nu stil. Het opleidingsinstituut van de DSO vereist rust 

en ruimte vanwege de vele apparatuur die gevoelig is voor invloeden van buitenaf. 

Robotica, werkhonden en allerlei innovatieve ontwikkelingen worden er getest én 

geïnstrueerd aan militairen in opleiding. 

Het geheel als “opleidingsinstituut van Defensie” voldoet volledig aan het huidige 

bestemmingsplan. Eind december 2021 is daarom een omgevingsvergunning 

afgegeven. 

 

 
Afbeelding MOB-complex  

Bron: www.biedboek.nl/nl/realestate/view/216/zwijnsbergen-10-en-12-te-elst 
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Ook wat er groeit en bloeit op het MOB-complex valt onder de verantwoordelijkheid 

en het toezicht van André en zijn collega Simon Prins. Zij zijn als beheerders heel erg in 

hun nopjes zijn met hun nieuwe werkplek. Beiden werken al jarenlang bij de politie, o.a. 

bij de veldpolitie en de milieupolitie. Duidelijk is dat beiden graag in de natuur 

verblijven en er ook heel veel vanaf weten. Voor of na kantoortijden blijken zij nog 

geruime tijd te vinden te zijn op het complex om observaties te doen. Zo vertelden zij 

ons over enkele belangrijke waarnemingen op de Plantage Willem III waar wij niet van 

op de hoogte waren! Spontaan volgde een uitnodiging om een keer met een WMR 

delegatie een afspraak te maken voor een bezoek in het donker, aangezien zij 

beschikken over nachtkijkers met infrarood. Dat hebben we in dank aanvaard. 

 

Door de behoefte aan rust bij hun opleidingswerk zijn er nooit massale buiten-

activiteiten en ook geen oefeningen met lawaai. Elke verstoring in de natuur op en 

rondom het voormalige mobilisatieterrein wordt voorkomen. 

“Het complex blijft zoals het is, inclusief cultuurhistorische waarden. De flora en fauna 

kan zich ongestoord verder ontwikkelen, zeker na de recente  onderhoudswerk-

zaamheden . Wat er wél gebeurt is trainen met politiehonden en innoveren, leren en 

trainen met robotica”, zo horen wij. 

 

Eens per jaar wordt er toegang geboden aan belangstellenden om een kijkje te 

nemen op een georganiseerde open dag. Dan is iedereen welkom en kunnen 

bezoekers antwoord op hun vragen krijgen. 

 

Ik vind dat we een prima huurder hebben aan de politie, een nieuw stel ogen en oren 

in de natuur aldaar en alle openheid om daar kennis van te krijgen en ons voordeel 

mee te doen. De steeds weer terugkerende vraag wat gaat er gebeuren met het 

MOB-complex? is hiermee beantwoord en kan voor 5 jaar in de ijskast. Heerlijk! 

 

 

 

 

WONINGBOUWPLANNEN OP GIFGROND, FRANSEWEG 95 IN ELST 

Willy Hoorn 

 

Mensen vergeten snel. Het is alweer 32 jaar geleden, dat het grootste gifschandaal in 

Elst bekend werd. Het leidde tot de sluiting van het Elsterse galvaniseringsbedrijf Duke 

en Roks.  Anno 2022 ligt er een ontwerpbestemmingsplan voor 12 gezinswoningen op 

deze gifgrond. De WMR diende hiertegen een zienswijze in d.d. 14 februari 2022. Zie 

onze  website www.stichtingwmr.nl . 

 

Galvaniseren is een vorm van verduurzaming van metalen. Zo werd Gero bestek uit 

Zeist bijvoorbeeld ondergedompeld in vaten met vloeibare zware metalen.  

Toen Duke en Roks een galvaniseringsbedrijf werd, is er jarenlang gewerkt zonder 

vloeistofdichte vloer en zijn er giftige, zware metalen rechtstreeks in de bodem 

geloosd. Voor het werken met zware metalen was volgens de toenmalige Hinderwet 

een vloeistofdichte vloer nodig. In 1983 trok de WMR aan de bel vanwege het 

ontbreken van een Hinderwetvergunning en startte een procedure. Omwonenden 

sloegen alarm toen er gezondheidsklachten geconstateerd werden. De gemeente 

heeft het werken zonder vloeistofdichte vloer echter nog tot 1988 gedoogd en pas 

toen is de vloer onder dwang aangelegd. In 1990 beëindigde Duke en Roks de 

bedrijfsvoering en werd het bedrijf verkocht. In 1991 is er een brand geweest en 

sindsdien staan er hekken rond het voormalige bedrijf aan de Franseweg. 

 

 

 

http://www.stichtingwmr.nl/
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Hekken rond het terrein van voormalig bedrijf Duke en Roks. Foto’s: Willy Hoorn 

 

In die jaren lag het gifschandaal van Lekkerkerk nog vers in het geheugen. Daar was 

een woonwijk gebouwd op sterk verontreinigde grond en grondwater. Bewoners 

werden geëvacueerd en de gifgrond afgegraven. Het toenmalige College van B&W 

verklaarde dat op deze gifgrond in Elst nooit meer gebouwd mocht worden. 

In 1992 zijn er vervolgens nog deelsaneringen uitgevoerd na een onderzoek door Royal 

Haskoning BV. Echter niet onder de 30 cm dikke vloeistofdichte vloer.   

Dus de meest ernstige bodemvervuiling moet nog vastgesteld en gesaneerd worden.  

 

Politici hebben een kort geheugen of zijn onwetend. Waarschijnlijk geldt dat laatste 

ook voor veel nieuwe inwoners. Er is momenteel overal in het land en in de provincie 

Utrecht behoefte aan betaalbare woningen.  Anno 2020 werd deze plaats delict met 

Bedrijfsbestemming, al 30 jaar verscholen achter hekken, herontdekt door diverse 

projectontwikkelaars als mogelijke locatie voor woningbouw. Aan een principeverzoek 

voor de bouw van 12 woningen gaf het College vervolgens goedkeuring. 

 

In opdracht van grondeigenaar Land en Opstallen BV kwam er een saneringsplan op 

tafel van Enviroplan (d.d. 20 november 2020) om de vervuilde grond tot één meter af 

te graven en af te dekken met dun plastic wegenbouwvlies. Dit plan werd 

goedgekeurd, maar een latere rapportage (d.d. 9 maart 2021) van de Regionale 

UitvoeringsDienst Utrecht (RUD) was echter kritisch op dit saneringsrapport van 

Enviroplan. 

 

De bezwaren van de WMR richten zich vooral op de risico’s: 

 

a. De ernstigste vervuiling is nog te verwachten onder de vloeistofdichte vloer. Er 

zullen oude zinkputten en stortkuilen gevonden worden. Hiervoor is een tweede 

saneringsplan nodig. Het gaat om verontreiniging door chroom, nikkel, zink, 

cyanide etc. Bij de sloop van de vloer zal rekening gehouden moeten worden met 

machines en leidingen, die 30 jaar lang in de bodem hebben liggen “pratten” 

(Elsters voor rotten).   

Als er gekozen wordt voor sanering tot één meter, met een leeflaag van één meter, 

welke risico’s lopen dan de toekomstige bewoners? Denk eens hierbij aan het graven 

van een vijver, trampoline of voor een warmtepomp of boomwortels die door het 

dunne wegenvlies heen groeien? Is aanleg van leidingen en rioolbuizen eigenlijk wel 

mogelijk binnen een meter?  
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b. Op grond van de Wet Natuurbescherming is er een flora en fauna onderzoek 

nodig. De quickscan van EcoResult d.d. 18 mei 2020 sluit niet uit dat er dieren (zoals 

vleermuizen, uilen, roodstaarten) en planten zich genesteld hebben in de 

langdurig leegstaande gebouwen. De huismus valt onder bescherming van de 

Vogelrichtlijn.  

c. Op het terrein staan drie grote bomen die 40 tot 60 jaar oud zijn. Hiervoor is een 

kapvergunning nodig, met herplantplicht.   

 

Onze conclusie en advies:  

 

1. Geen tweede Lekkerkerker gifwijk in Elst. De gezondheid van zowel 12 gezinnen als 

de omwonenden van de Schoolweg, het Klein Geel en een deel van de 

Franseweg staat op het spel. 

2. Woningschaarste en behoefte aan betaalbare woningen mogen geen reden zijn 

om enig risico te nemen. Gedeeltelijke sanering met een leeflaag van één meter 

is een risico. 

3. Blijf trouw aan de eerdere bestuurlijke toezegging aan de buurt. Hier mogen nooit 

woningen gebouwd worden! Vertrouwen in overheid en politiek staat op het spel. 

4. Na 30 jaar moet er een einde komen aan dit vervallen bedrijfsgebouw, inclusief de 

bodemvervuiling. Kies voor verantwoorde sloop en sanering en kies voor                                                                                                               

een nieuw bestemmingsplan met wijziging van Bedrijfsbestemming naar openbare 

Groenbestemming. Een groenbestemming past ook prima in het Groenbeleidsplan 

(dat voorziet in een groenvoorziening in iedere woonwijk) en binnen het 

Klimaatadaptieplan, dat recent is vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Plankaart woningbouw Franseweg 95, Elst 
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INVENTARISATIE FLORA EN FAUNA KWINTELOOIJEN 2021 

Han Runhaar 

 

In 2021 is het natuur- en recreatiegebied Kwintelooijen door de KNNV Wageningen en 

omstreken uitgebreid onderzocht op planten en dieren. Omdat de jaren 

voorafgaande aan de inventarisatie zeer warm en droog waren, waren de 

verwachtingen niet al te hoog gespannen. Door de droogte en warmte waren in 

voorgaande jaren veel bomen en struiken afgestorven en doordat de plassen al vroeg 

in het jaar droogvielen hadden libellen en amfibieën nauwelijks kans om zicht voort te 

planten.  

 

Afgestorven heideplanten, berken en eiken als gevolg van extreme droogte in 2018.  

Met name oude heideplanten bleken erg gevoelig voor uitdroging. Foto: Han Runhaar  

  

 

Gelukkig was 2021 weer een redelijk ‘normaal’ jaar, zelfs iets natter dan het 

gemiddelde over de afgelopen 30 jaar. Daardoor kregen soorten de kans om zich 

weer te herstellen van voorgaande droge jaren. Anders dan verwacht was bij veel 

soortengroepen zelfs sprake van een lichte toename van het aantal soorten ten 

opzichte van de vorige inventarisatie in 2015 (zie tabel 1).  

 

Wel hebben zich ten opzichte van 2015 aanzienlijke verschuivingen voorgedaan in de 

soortensamenstelling, met als belangrijkste trend dat het aantal zuidelijke 

warmteminnende soorten is toegenomen ten gunste van meer verdrogingsgevoelige 

noordelijke soorten. Die trend is al langer gaande vanwege het warmer worden van 

het klimaat, maar heeft door de afgelopen droge en warme jaren een extra zet 

gekregen. Een paar opvallende nieuwkomers in Kwintelooijen die mogelijk hebben 

geprofiteerd van de opwarming zijn hondskruid (een orchideeënsoort) en 

nachtzwaluw.  
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Tabel 1 Aantal soorten per soortengroep gevonden bij inventarisaties in 2015 en 2021 

 

 

Soortengroepen 

Aantal soorten 

waargenomen  

2015 2021 

Vaatplanten* 264 274 

Mossen  119 126 

Korstmossen 88   92 

Vogels  53 48 

Libellen 28 33 

Dagvlinders 21 20 

Amfibieën 6 5 

Reptielen 4** 2 

Vleermuizen*** - 8 

Overige zoogdieren 9 12 

Paddenstoelen 436 364 

*  inventarisatie beperkt tot natuurgebied 

**  exclusief losgelaten roodwangschildpad  

***  in 2021 voor het eerst geïnventariseerd 

 

  

De zwervende pantserjuffer werd in het verleden slechts sporadisch als dwaalgast aangetroffen 

in Nederland, maar komt inmiddels in de duinen en op de hogere zandgronden algemeen voor. 

Foto: Han Runhaar 

 

Waar we bij de planten (mossen, korstmossen, vaatplanten) een lichte toename zien, 

zijn bij de dieren de resultaten wisselend. Bij de vogels is er een lichte afname van het 

aantal soorten ten opzichte van 2015 (van 53 naar 48), en een duidelijke afname in 

het aantal territoria (van 492 naar 416). De afname in aantal territoria wordt onder 

meer veroorzaakt door de achteruitgang van soorten van jong open bos (fitis en  

tuinfluiter) en van rietvogels (kleine karekiet en rietzanger). Dit kan worden verklaard 

uit respectievelijk het afzagen en afmaaien van jonge berken om het heidegebied 

weer open te maken, en van het verdwijnen van riet door runderbegrazing. Daar staat 

tegenover dat een aantal soorten juist heeft geprofiteerd van het weer open maken 

van het heidegebied (boomleeuwerik, roodborsttapuit, nachtzwaluw). 
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Zorgwekkend is de achteruitgang bij reptielen. Hazelworm en ringslang werden bij de 

vorige inventarisatie in 2015 nog op een paar plekken gevonden, maar zijn in 2021 niet 

meer waargenomen. De levendbarende hagedis werd slechts éénmaal gemeld. 

Hazelworm en levendbarende hagedis zijn ook in het omringende gebied zeer 

zeldzaam geworden. Dat roept de vraag op of dit deel van de Heuvelrug niet te veel 

versnipperd is door wegen en fietspaden om nog levensvatbare populaties van deze 

soorten te kunnen herbergen. 

De zandhagedis werd in 2021 nog wel regelmatig aangetroffen, maar het aantal 

exemplaren is wel sterk gedaald. In 2015 werden bij de KNNV-inventarisatie nog 397 

zandhagedissen aangetroffen, in 2021 slechts 237. Door de onderzoeker die de 

inventarisatie in 2021 heeft uitgevoerd wordt  runderbegrazing genoemd als 

belangrijkste oorzaak voor deze achteruitgang. Door begrazing ontstaat een open en 

korte vegetatie met weinig beschutting voor de hagedissen, met als gevolg dat de 

predatie door roofvogels en eksters sterk toeneemt. Wat in de voorgaande periode 

niet meehielp was dat door droogte de gewasproductie zeer gering was. Gevolg was 

dat het weinige gras dat er nog groeide zeer kort werd afgegraasd door de runderen. 

Om verdere overbegrazing tegen te gaan is besloten om het aantal runderen te 

halveren en de dieren alleen in de zomerperiode te laten grazen. Komend jaar moet 

blijken of dit voldoende werkt. Als tijdelijke noodmaatregel zijn bij een aantal 

overwinteringsplekken van zandhagedissen takken neergelegd om te zorgen voor 

beschutting.  

 

 Vrouwtje zandhagedis in Kwintelooijen. Foto: Han Runhaar  

 

Bij de paddenstoelen is het aantal waargenomen soorten sterk afgenomen ten 

opzichte van 2015. Omdat het aantal vruchtlichamen (de paddenstoelen) van jaar 

tot jaar sterk kan variëren is het echter lastig om hier direct conclusies uit te trekken.  

Een uitgebreid rapport met de resultaten van de inventarisatie in 2021 komt dit najaar 

uit. Wie nieuwsgierig is naar de resultaten kan ook kijken naar een verslag van een 

digitale bijeenkomst die in januari dit jaar werd gehouden. Daarin werden door de 

verschillende werkgroepen van de KNNV de voorlopige resultaten van de 

inventarisatie gepresenteerd. Het verslag is te vinden op de website van de KNNV 

(wageningen.knnv.nl) onder tabblad video’s en foto’s.    
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NAAR EEN VOEDSELBOS IN DE GEMEENTE RHENEN                            

Gerard Vernooij 

 

Vanuit Stichting ’t Brandtweer is er een initiatiefgroep gestart voor de oprichting van 

een voedselbos binnen de gemeentegrenzen van Rhenen.  De WMR neemt actief 

deel aan dit mooie initiatief.  

 

Wat is een voedselbos? 

Een voedselbos is een  voor Nederland vrij recent fenomeen dat verwant is aan de 

ecolandbouw. Kenmerkend is dat het bestaat uit meerdere lagen planten, met aan 

de ene kant veel gevarieerde soorten bomen en struiken (met o.a. veel verschillende 

soorten klein- en grootfruit), en aan de andere kant lage beplanting met eetbare 

onderdelen, zoals noten, paddenstoelen, scheuten en kruiden. Een dergelijk bos wordt 

geplant voor de langere duur, eerder 40 dan 25 jaar. De investeringen en arbeid (lees: 

onderhoud) worden met de jaren minder, de opbrengst beter.  

In een voedselbos worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en is er weinig 

inmenging van buitenaf. Vanuit de permacultuurgedachte werkt men met de natuur 

mee. 

 

Het is geen gangbare landbouw, in die zin dat het een aantal mogelijke functies 

combineert naar behoeften en wensen van de betrokkenen en de lokale 

samenleving. Denk hierbij aan educatie, betrekken van kinderen, jeugd en ouderen, 

inzet van vrijwilligerswerk, een plek voor mensen met een achterstand op de 

arbeidsmarkt, een sociale ontmoetingsplek, een gezond stukje natuur en 

gemeenschap, en natuurlijk gezond en verantwoord, lokaal geproduceerd voedsel. 

Vandaar ook de wens om het voedselbos dichtbij de woonomgeving te situeren. 

 

In deze tijd kan een voedselbos vanzelfsprekend ook een bijdrage leveren aan het 

tegengaan van ontbossing (denk aan actueel rijks- en provinciaal overheidsbeleid!), 

aan vergroening, aan het herstel van diversiteit en aan een beter milieu. 

Voedselbossen bevorderen zelfs de regulatie van  lucht-, water- en bodemkwaliteit. 

 

Uitgangspunt is echter niet het expliciet stimuleren van inheemse flora en fauna, 

hoewel het bos wel ingebed dient te zijn in de natuurlijke omgeving, in het geval van 

Rhenen op droge zandgrond of veen of op kleibodem. Zeker wordt het geen 

monoculturenplantage, het is geen agroforestry. 

Naast bekende en soms vergeten inheemse soorten, zullen de meeste planten 

exotisch zijn, maar wel kans van slagen hebben in deze omgeving, zonder dat ze de 

kans krijgen om elkaar te overwoekeren of inheemse soorten te bedreigen. De 

Wageningen Universiteit heeft hier inmiddels de nodige kennis over ontwikkeld. 

 

Er zijn ongeveer 90 voedselbossen in Nederland, waarvan de meeste kleinschalig zijn. 

In 14 voedselbossen wordt er serieus werk van gemaakt en groeien er maar liefst 593 

verschillende plantensoorten. 

 

Hoe organiseer je het? 

Op dit moment zijn er al deelnemers aan het leren en participeren bij bestaande 

voedselbossen. Tegelijkertijd worden ook mogelijke organisatievormen verkend via 

verschillende kanalen. Met de gemeente is contact gezocht over  mogelijke locaties 

en de politiek zal worden benaderd voor mogelijke medewerking of samenwerking, 

aangezien we het bij voorkeur een gemeenschapsfunctie willen meegeven. Zo kan er 

gedacht worden aan een coöperatie met leden die financieel deelnemen en/of 

actief aan de slag willen gaan in het voedselbos. Maar ook valt te denken aan pacht, 

een eigendomscoöperatie, een eigendomsgemeenschap (vanuit de gemeente) met 
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uitvoerende vrijwilligers, of een particuliere boer die overstapt, met of zonder 

vrijwilligers.  Tal van organisatievormen bestaan al elders. Vandaar dat nu eerst deze 

verschillende vormen van collectieve voedselbos- of landbouwinitiatieven  

geïnventariseerd gaan worden.  

 

Aanmelden 

Wil je ook betrokken zijn bij dit voedselbosinitiatief? Wil je meedenken, mee gaan 

uitvoeren of wil je op de hoogte gehouden worden? Bij de initiatiefgroep kun je je 

aanmelden op persoonlijke titel of samen met WMR-lid Wilfred Roelink of WMR-

kerngroepleden Ellen Appeldoorn en Gerard Vernooij:  info@stichtingwmr.nl.   

                                                              

Meer informatie over voedselbossen 

Stichting Voedselbosbouw Nederland: www.voedselbosbouw.org 

Over permacultuur en eetbare planten: www.permacultuurnederland.org/map.php 

Over locaties en de koplopers: www.greendealvoedselbossen.nl/koplopers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   
                   Van heuvelrugakker naar (stads)voedselbos ? 

      Foto: Gerard Vernooij 

 

 

 

GROOTSCHALIGE ZONNEVELDEN OP REMMERDEN EN NABIJ DE NUDE  

Willy Hoorn 

 

Duurzame energiebronnen zijn nodig. De WMR is dan ook voorstander van het gebruik 

van zonne-energie. Maar wel onder voorwaarden, dus hoe en waar?  

In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) van het samenwerkingsverband 

Regio Foodvalley heeft de gemeente Rhenen een taakstelling om zonnevelden aan 

te leggen. Maar waar? En hoe zit het met de keuze tussen grootschalige of 

kleinschalige zonnevelden? 

 

 

Gemeente Wageningen 

De gemeente Wageningen heeft gekozen voor kleinschalige zonnevelden. Hieronder 

een voorbeeld van zo’n kleinschalig zonneveld van vijf ha aan de Haarweg in 

Wageningen.  Niet bepaald fraai. Bovendien is het de vraag of multifunctioneel 

gebruik of landschappelijke inpassing van omheinde zonnevelden wel mogelijk is. 

Kleinschaligheid heeft als voordeel dat gebruik gemaakt kan worden van verloren 

plekken waardoor een zonneveld minder storend aanwezig is. In Wageningen lopen 

ook particuliere initiatieven voor zonnevelden. 

mailto:info@stichtingwmr.nl
http://www.voedselbosbouw.org/
http://www.permacultuurnederland.org/map.php
http://www.greendealvoedselbossen.nl/koplopers/
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Zonneveld Haarweg Wageningen.  

Foto’s: Willy Hoorn  

                                                                        

Beleid gemeente Rhenen 

De gemeente Rhenen heeft geen bewuste keuze gemaakt voor groot- of kleinschalige 

zonnevelden. Op 23 maart 2021 is een Beleidskader voor zonnepanelen op land 

vastgesteld. Het toetsingskader voor een nieuw ontwerpplan is de zonneladder met 

zes treden, die de rangvolgorde aangeven: 

1. Zonnepanelen op daken. 

2. Zonnepanelen binnen de bebouwde kom, met multifunctioneel ruimtegebruik 

(bijv. het overkappen van parkeerplaatsen met zonnepanelen, zonnepanelen als 

luifel of op gevels). 

3. Zonnepanelen op land binnen de bebouwde kom (bijvoorbeeld op restgrond 

zonder agrarisch gebruik). 

4. Zonnepanelen op erven in het buitengebied. 

5. Zonnepanelen op land zonder agrarisch gebruik buiten de bebouwde kom.  

6. Zonnepanelen op land met agrarisch gebruik buiten de bebouwde kom, zodanig 

dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de structuur van het landschap.  

Verder is nog het volgende bepaald: “Zonnepanelen op agrarisch gebruikte grond in 

het Binnenveld zijn hierbij niet toegestaan, behalve in het gedeelte ten zuiden van de 

N225. We hanteren hiervoor de wijk het Binnenveld volgens het Centraal Bureau voor 

de Statistiek. Wij sluiten het Binnenveld uit voor het realiseren van zonnepanelen in een 

veldopstelling op land vanwege de agrarische en landschappelijke waarde van dit 

gebied.” 

 

NB Het niet toestaan van zonnevelden op agrarische grond in het Rhenense gedeelte 

van het Binnenveld was het gevolg van een politieke motie in de gemeenteraad.  

Wat blijft er dan over? Terrein aan de randen van de gemeente nabij natuurgebieden. 

Die op hun beurt grotendeels vallen onder de Natuurbeschermingswet.  

 

Gebiedsaanpak Binnenveld 

Het is echter de vraag of de politieke motie over het verbod in het Binnenveld  stand 

zal houden binnen nieuw overkoepelend beleid.  Er is namelijk een nieuwe 

Gebiedsaanpak voor het Binnenveld gestart, vanwege de vele nieuwe ontwikkelingen 

die op dit gebied afkomen (denk aan de landelijke opgave om meer woningen te 

realiseren, de stikstofopgave, verkeersveiligheid en de RES). De nieuwe 

gebiedsaanpak Binnenveld is geïnitieerd door de vier WERV gemeenten, Wageningen, 
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Ede, Rhenen en Veenendaal, samen met de twee provincies, het waterschap en 

omgevingspartijen, zie   https://gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl .  

Op 10 februari 2022 is er een eerste digitale bijeenkomst geweest met stakeholders. 

Hieruit zijn verschillende Themagroepen ontstaan, onder meer over Energie. Deze 

themagroep legt verschillende zoekgebieden en plannen naast elkaar. Het streven is 

te komen tot een inventarisatie van huidige initiatieven, beleid, kansen en knelpunten 

voor duurzame energie in het Binnenveld. 

 

Huidige initiatieven Solarfield voor Remmerden en nabij de Nude 

Op dit moment liggen er commerciële voorstellen voor twee grootschalige 

zonnevelden op Remmerden (ca 26 ha) en nabij de Nude (ca 29 ha). Ter vergelijking: 

de oppervlakte van één voetbalveld is 1,35 ha. Deze grootschalige plannen zijn 

geïnitieerd door de in 2021 opgerichte Energiecoöperatie Rhenen in samenwerking 

met Solarfield, die de uitvoering voor haar rekening neemt. 

 

Op uitnodiging van de Energiecoöperatie Rhenen en Solarfield heeft er al zogeheten 

stakeholders overleg plaatsgevonden met de WMR, Mooi Wageningen en 

aanwonenden van Remmerden en Nude. 

  

Voor beide projecten geldt dat er met Solarfield reeds een pachtovereenkomst met 

de grondeigenaren is aangegaan voor 25 jaar. Na die periode wordt de staat weer 

terug gebracht naar agrarisch gebruik. 

 

 
Plankaart zonnevelden langs Autoweg bij Remmerden. Bron: Solarfields 

 

Bij Remmerden betreft het een historische akker die landschappelijke waarde heeft en 

behoort tot het cultureel erfgoed.  Er mag niet dieper afgegraven worden dan 30 cm. 

Het gebied grenst aan natuurgebied Plantage Willem III en de bossen van Landgoed 

Roghair. De bestemming is NNN Agrarisch, m.a.w. het valt binnen het beleid van 

Natuur Netwerk Nederland. 

 

Het tweede project betreft een zonneveld aan de Nude (29 ha) en is gelegen aan de 

Afweg vanaf de Grebbedijk. Dit gebied heeft een Agrarische bestemming en grenst 

aan de natuurgebieden Plasserwaard en de Blauwe Kamer. De vruchtbare 

kleigronden zijn eigendom van drie boeren. 

 

 

 

https://gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl/
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Wat zijn de bezwaren van de WMR tegen de zonnevelden op Remmerden en Nude? 

 

1. De grootschaligheid 

De WMR is in principe niet tegen zonnevelden, maar houdt vast aan kleinschaligheid. 

In het geval van Remmerden en Nude is het standpunt van de WMR:  

 geen zonnepanelen in de driehoek onder de Larikshof, grenzend aan Plantage 

Willem III. 

 geen zonnepanelen op het noordelijk deel grenzend aan Landgoed Roghair. 

 een ruime groene buffer langs de Autoweg, zijnde een toeristische fiets- en 

wandelroute. 

 alleen zonnepanelen rondom het industrieterrein. 

 niet bij voorbaat het Binnenveld uitsluiten. De uitsluiting was een politiek getint 

bestuurlijk besluit. Op dit moment is er een nieuwe discussie gaande over een 

gezamenlijke toekomstvisie op het Binnenveld, waarbij zonnevelden en duurzame 

energiewinning niet uitgesloten worden. Voordeel: in het Binnenveld zijn gronden, 

die niet zo in het zicht liggen. 

 

2. De capaciteit van de elektriciteitscentrales in Veenendaal en Wageningen 

Op dit moment is de verwerkingscapaciteit onvoldoende voor grootschalige 

stroomopwekking. Evenmin  voldoende om de opgewekte stroom van zonnepanelen 

op alle huizen en bedrijven te verwerken. De verwachting is dat de 

elektriciteitscentrales zullen worden opgeschaald. Solarfield ontvangt van Stedin een 

transportindicatie voor een vermogen van 26.500 KW(P) voor de locatie Remmerden 

+ zij ontvangen ook nog eens subsidie. Onze zorg is dat de opgewekte stroom via 

grootschalige zonnevelden voorrang krijgt boven de zonnepanelen op individuele 

huizen en bedrijven. Dat zou strijdig zijn met de rangvolgorde van de zonneladder. 

 

Standpunten WMR: 

 energiebesparing als uitgangspunt. 

 toepassing van het profijtbeginsel, waarbij stroom uit zonnepanelen op huizen en 

bedrijven direct terugvloeit naar de bewoners of directe omgeving. In 

Wageningen zijn dergelijke projecten al gerealiseerd of gaande. 

 

3. Landschappelijke inpassing  

Omdat zonnevelden niet 

toegankelijk zijn voor mensen, lijkt 

dat gunstig voor (kleine) dieren. 

De natuurwaarde zou hierdoor 

verhoogd kunnen worden. Te 

denken valt aan de functie van 

Ecologische Verbindingszone, 

aanleg van faunapassages, 

multifunctioneel gebruik, zoals 

voedselbossen. Anderzijds is het 

de vraag of de aanwezigheid 

van transformatiehuisjes en 

leidingen te combineren valt met  

multifunctioneel gebruik.  

 

Standpunt WMR: 

 Kleinschalige projecten 

kunnen beter landschappelijk 

ingepast worden voor 

multifunctioneel gebruik.            Transformatorhuisje en leidingen, Haarweg. Foto: Willy Hoorn 
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4. Maatschappelijk draagveld in Rhenen voor kleinschalige zonnevelden 

Op dit moment is er een participatietraject gaande over de Toekomstvisie Rhenen 

2035. Dat is bedoeld als opmaat naar de verplichte Omgevingsvisie in het kader van 

de Omgevingswet. Uit de participatierondes tot nu toe blijkt dat de inwoners van 

Rhenen voorstanders zijn van de ontwikkeling van kleinschalige zonnevelden.  

Het lijkt dan ook bestuurlijk niet correct dat een nog in ontwikkeling zijnde 

Omgevingsvisie, ingezet beleid, tegelijkertijd ingehaald wordt door de ontwikkeling 

van twee grootschalige zonnevelden op Remmerden en nabij de Nude.  Beide 

grootschalige zonnevelden op Remmerden en nabij de Nude kunnen op veel verzet 

rekenen van omwonenden en milieuorganisaties. 

 

 

 

DE STAAT VAN DE NATUUR OP DE LAARSENBERGAKKERS MET ZIJN GRAFTEN                            

Gerard Vernooij 

 

Het gebied ten noorden en oosten van de Laarsenberg is de afgelopen jaren flink 

verrommeld. Het  unieke graftenlandschap is er aangetast en de biodiversiteit heeft 

daar duidelijk onder geleden. 

 Voorbeeld van een kale en smalle graft. Foto: Bertus Haverkort 

 

Volgens de WMR kan de natuurlijke kwaliteit van dit gebied aanmerkelijk worden 

verbeterd door een aantal maatregelen in de sfeer van onderhoud aan bestaande 

beplanting,  aanplant van inheemse struiken op de graften en door meer  

natuurvriendelijke landbouw op de aanliggende percelen.  

 

Graften zijn historische singels met gevarieerde bosschages, ooit aangelegd om erosie 

van de glooiende akkers tegen te gaan. Graften horen een zekere omvang en hoogte 

te hebben en kunnen het beste opgebouwd zijn uit inheemse soorten als hondsroos, 

egelantier, vlier, Gelderse roos, hazelaar, krent, rode kornoelje, meidoorn, lijsterbes en 

wilde liguster, met maar weinig of geen hoge bomen zoals de eik.  

Hoe anders is hun staat nu op de Laarsenberg! Er is een duidelijke achteruitgang van 

begroeiing gaande die ten koste gaat van de ooit rijke biodiversiteit. Deze heeft te 

lijden gehad door de jarenlange intensieve bemesting, de toepassing van pesticiden 

en herbiciden, en ook de eenzijdige gewassenteelt zoals mais, die bovendien de erosie 

van akkergrond mede veroorzaakt.  
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Overstijgend ecologisch belang 

De Laarsenberg heeft niet alleen een eigen op zichzelf staande waarde voor natuur, 

landschap en recreatie. Het gebied is ook belangrijk voor de ecologische verbinding 

tussen Veluwe en Vallei, de Nederrijnoever en de Grebbeberg naar de Heuvelrug, en 

als zodanig heeft het een belangrijke functie in het NatuurNetwerk Nederland (NNN), 

met zijn natuur- en deels agrarische bestemming. Dit brengt  een verantwoordelijke 

taak voor de lokale overheid en particuliere eigenaren met zich mee. 

 

Plannen van Utrechts Landschap en Gemeente Rhenen 

Samen met de WMR heeft initiatiefnemer en WMR-lid Bertus Haverkort, schriftelijk en 

tijdens bezoeken in het veld, zijn zorgen over de akkers en de graften gedeeld met 

verschillende beleidsmedewerkers van de gemeente en Het Utrechts Landschap 

(HUL), en aangestuurd op maatregelen. 

De medewerkers (waaronder de boswachter) van Utrechts Landschap  (zijnde 

eigenaar van het Laarsenbergbos en van de meeste akkergronden) hebben daarop 

toegezegd er zelf werk van te gaan maken. Een nieuw HUL beheersplan gaat voorzien 

in het  herstel van graften, een meer ecologisch verantwoord gebruik van de akkers 

met oorspronkelijke akkergewassen en (bloeiende) kruiden. Maisakkers worden daarbij 

uitgesloten. Hierdoor zal de biodiversiteit aan (kleine) zoogdieren, vogels, insecten en 

bodemleven gaan toenemen. Pachters van Utrechts Landschap gronden zullen met 

meer voorwaarden te maken gaan krijgen. Mogelijk gaan er ook akkers uit de pacht, 

zo werd ons duidelijk gemaakt. 

 

De natuur krijgt inmiddels al  meer aandacht van Utrechts Landschap: akkers met 

akkerranden worden niet meer overbemest, maar meer gevarieerd ingezaaid met 

kruiden en granen als rogge in zomer- en winterseizoen, soorten die thuis  horen op 

deze zandgronden. Akkers worden bovendien sinds een paar jaar al beschermd tegen 

betreding (o.a. door honden) d.m.v. de aanplant van meidoorn, hondsroos, egelantier 

en andere beplanting, speciaal bedoeld om te vlechten tot een haag. Tevens wordt 

de fauna versterkt, denk aan de verdwenen  grondbroeders. 

Ook de gemeente Rhenen bezit en verpacht er grond, met twee graften die er nu 

beter aan toe zijn met inheemse flora als vlier, hazelaar en lijsterbes, die al voor wat 

natuurlijke variatie zorgen. 

Voorbeeld van een redelijke graft. Foto: Bertus Haverkort 

 

Tenslotte 

We hebben de gemeente gewezen op de mogelijkheid en wenselijkheid van het 

toekennen van een cultuurhistorische erfgoedstatus van dit bijzondere 

graftenlandschap. Zo kan dit leiden tot een extra borging van de kwaliteit van het 
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gebied. Daarnaast is de gemeente  gewezen op het belang van het gebied in het 

proces van de ontwikkeling van de (omgevings)visie op Rhenen 2035. 

 

De WMR vertrouwt erop dat Utrechts Landschap en de gemeente samen aan de slag 

gaan, met daarbij een zorgvuldig onderhoud van het graftenlandschap, na ingrepen 

en aanpassingen. 

 

De WMR blijft met voortrekker Bertus Haverkort betrokken en zal toezien op de 

ontwikkelingen. Wellicht leidt het nog tot enige vorm van participatie d.m.v. 

medebeheer van het gebied met vrijwilligers. 

 

Het alarm bij de staat van de Laarsenbergakkers lijkt op een geschikt moment af te zijn 

gegaan. 

 

 

 

STICHTING WERKGROEP MILIEUBEHEER RHENEN (WMR) OP WEG NAAR HET 50-JARIG 

JUBILEUM: VAN ACTIEGROEP NAAR STAKEHOLDER 

Wil Schulte en Willy Hoorn 

 

Eind jaren 60 van de vorige eeuw richtten bezorgde Europese wetenschappers “de 

club van Rome” op. Overal in het land ontstonden milieugroepen die de zorg om de 

leefomgeving met deze wetenschappers deelden. Daarom werd óók in Rhenen -in 

1971- een groep opgericht: de Werkgroep Milieubeheer Rhenen. In 1973 werden 

statuten gemaakt en werd de milieugroep een stichting en belangenorganisatie. De 

oprichters waren een groep van bezorgde Rhenenaren,  van o.a.  jonge ouders die 

zich vanwege de milieuvervuiling zorgen maakten om de toekomst van hun kinderen 

en de wereld.  

Tina Clous was de eerste voorzitter van de Rhenense milieugroep. Het milieubewustzijn 

moest vooral aangewakkerd worden, met o.a. ludieke acties, presentaties en 

openbare inspreekmomenten. 

De WMR werd herkenbaar door het gebruik van de opgetuigde bakfiets van Wies 

Cobben, die overal mee naar toe ging. Wij presenteerden ons op markten, deden 

mee aan acties voor een schone Rijn (ReinWater), voerden gesprekken op de 

Rhenense zeepfabriek (Rhenus), gaven poppenkastvoorstellingen, deden aan 

educatie op scholen,  zongen een protestlied voor het College tijdens de jaarlijkse 

Nieuwjaarsreceptie, namen deel aan de jaarlijkse boomplantdag en pleitten voor 

afvalscheiding. Ook zorgde de WMR voor de eerste landelijke blikcontainer op de Fred 

van de Paltshof in samenwerking met Milieuzorg Zeist.  

Het was met name Dirk Prins die zich inzette voor natuurlijker plantsoenbeheer en het 

beplanten van  boomspiegels in de openbare ruimte. Hij verzorgde in Rhenen, maar 

later ook in de regio, groenbeheer-lessen bij de plantsoenendienst. In die tijd begon 

de WMR ook met de jaarlijkse knotwilgen-projecten. We hadden maar liefst 600 bomen 

in beheer in onze gemeente. We werden vrienden met boeren en Stichting Boom voor 

het uiterwaardengebied en we spekten de kas omdat wij de opgeboste twijgen 

verkochten voor waterwerken in de Eemshaven en later ook aan een ecologische 

houtovenbakker in de Betuwe.  

In de loop der tijd werd het noodzakelijk om ook de vervuiling door bedrijven in ons 

pakket op te nemen. Zo signaleerden wij als stichting in 1983 het ontbreken van een 

Hinderwetvergunning bij galvaniseringsbedrijf Duke en Roks in Elst. Zie het artikel over 

woningbouw op gifgrond op de Franseweg 95 elders in deze Nieuwsbrief.  
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Enkele beelden van acties in het verleden. 

Foto’s: Willy Hoorn 

We prezen ons gelukkig met de aanwezigheid van een jurist in onze kerngroep, want 

beroep en bezwaar aantekenen moesten we allemaal nog leren. Zo kon de WMR in 

samenwerking met de actiegroep “Redt de Betuwe” een bezwaarschrift indienen in 

de jaren dat er bagger van de hoogste categorie vervuiling gestort zou worden in de 

Ingense Waarden ten zuiden van Elst. Door de deskundigheid van de toenmalige 

secretaris m.b.t. het MER,  is het tot een aanvaardbare oplossing gekomen, wordt er 

gemonsterd én te zijner tijd als afwerking een natuurgebiedje aangebracht over het 

stortgat.  

Plannen voor een jachthaven hebben de gemoederen ook goed bezig gehouden 

destijds (en nu weer). De gang naar de Raad van State was onontkoombaar en WMR 

haalde daar haar gelijk!  Het was een mooie tijd met veel onderlinge solidariteit. En het 

heeft gewerkt: afval wordt nu gescheiden, de Rijn is schoner geworden, er is natuurlijk 

groenbeheer en gelukkig is er nu sprake van ‘samenwerking’ met de gemeente.  

In de loop der jaren werd het een stuk ingewikkelder en serieuzer om milieubelangen 

te verdedigen, mede vanwege nieuwe Wet- en Regelgeving voor milieubescherming. 

Met een spandoek naar het gemeentehuis gaan is niet meer voldoende. Er moesten 

steeds meer bezwaarschriften geschreven worden en wettelijke procedures worden 

gevolgd. In de aanloop naar een nieuwe Omgevingswet is de WMR bij 

participatietrajecten stakeholder geworden voor de belangen van natuur, milieu en 

landschap. Er moesten/moeten cursussen gevolgd worden en specialisten 

geraadpleegd. Ludieke acties verwerden tot zakelijke themabijeenkomsten. Er moet 

worden ingesproken bij gemeentelijke commissies. Nota’s en Visies werden 

geschreven om de overheid in Rhenen te overtuigen.  

Onlangs zijn de werkzaamheden uitgebreid door de ontwikkelingen rondom de 

energietransitie met zonnevelden en windmolen(s), en meerdere samenwerkings-

verbanden met gebiedsvisies.  Sámenwerken met zusterorganisaties staat sindsdien 

hoog in ons vaandel, want zon en wind kennen geen gemeentegrenzen. Al deze 
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nieuwe, specialistische en arbeidsintensieve werkzaamheden hebben invloed gehad 

op de samenstelling en de aantrekkingskracht van de WMR. (En niet te vergeten, de 

jaren van de actievelingen van het eerste uur gaan ook meetellen…). Het blijft 

vrijwilligerswerk, maar nooit vrijblijvend vanwege soms wettelijke termijnen.          

Het onderscheid tussen de “doeners in de natuur” en de “hoofdwerkers” is gebleven.   

Gedurende 20 jaar had de WMR  een knotwilgengroep (met name winterwerk). Die 

bestaat niet meer. De WMR heeft nu twee werkgroepen: de Natuurwerkgroep 

Kwintelooijen en de Paddenwerkgroep. 

Ruim 50 jaar verder heeft de WMR haar bestaansrecht bewezen. Helaas zijn we als 

stakeholder en voorvechters voor een gezond leefmilieu, groene natuur en mooi 

landschap nog steeds hard nodig. 

Zie verderop in deze Nieuwsbrief de aankondigingen over de jubileumviering. 

 

 

 

VERSLAG OVERZETTEN PADDEN VOORJAAR 2022  

Gerard Vernooij                    

 

Langs de Cuneraweg bij Zideris (voorheen Huis Heimerstein) en langs de 

Utrechtsestraatweg bij de Palmerswaard is het overzetten van padden weer tot een 

goed einde gebracht. De aantallen vielen uiteindelijk wel mee, maar er waren ook de 

onvermijdelijke slachtoffers. Alleen bij een lage verkeerssnelheid (vooral op de N225) is 

dit te voorkomen. Gelukkig is inmiddels de snelheid bij Zideris gesteld op 30 km/u.  Langs 

Kwintelooijen, langs de Autoweg en door de Stadsbossen is er gezorgd voor bebording 

om de weg af te sluiten voor autoverkeer. Helaas  moest er  weer veel bekeurd worden 

bij verkeerscontroles en ging dit gepaard met veel weerstand. 

 

Padden lopen volop gevaar 

De faunaschermen doen hun werk. En toch moeten die ook steeds goed in de gaten 

worden gehouden naast het zoeken bij de open stukken. Sommige dieren passeren ze 

toch of lopen een stuk parallel langs het scherm terwijl ze twijfelen met oversteken, 

waarna ze op onbewaakte punten op de weg komen. 

Padden versnellen niet als ze de weg bereiken maar vallen juist vaak stil. Ze moeten 

iets overwinnen  aangezien ze het liefst onder beschutting willen blijven. Ze lopen over 

paadjes en door struweel, maar niet  graag door velden en over open wegen.   

Als ze dan stilzitten op of aan de weg, moeten ze ook vrezen voor de windvlaag van 

auto’s, want die is met 80 km/u fataal. Omkeren zit er niet in, terwijl ze wel een 

vluchtreflex hebben als je ze oppakt.  

Padden kunnen ook vast komen te zitten in putten en straatkolken, en verdrinken dan. 

Hier en daar zijn er matten over putten gelegd, maar we hebben ook dit jaar er weer 

een aantal  uit putten moeten halen.  

Padden zijn niet toegerust voor deze flitsende mensenwereld. Het aantal padden 

neemt af en het milieu, het verkeer en de terugloop van de natuur spelen hierbij een 

grote rol. Tegenwoordig vallen er zelfs ook meer slachtoffers op het brom-/fietspad. 

Daar wordt harder gereden dan voorheen en vaak zonder licht. 

 

Terugweg zonder hulp 

De laatste avonden werden er ook alweer paddenvrouwtjes  terug overgezet. Zij 

komen eerder terug dan de mannetjes. De anderen moeten het nu verder zelf zien te 

redden. Omdat ze nachtdieren zijn kan dat wel op steeds rustiger tijden. Bovendien 

hebben de schermen nu doorgangen. 
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Paddentrek. Foto links: Gerard Vernooij, foto rechts: IVN.nl 

 

De cijfers 

In totaal zijn er 11 kikkers en 3142 padden overgezet naar hun voortplantingswater: 

1032 naar de Grift , en 2110 naar de Palmerswaard. En dat is vergeleken met vorig jaar  

5 % minder bij de Grift en 23 % bij de Palmerswaard. Bij de Grift telden we net als vorig 

jaar 502 vrouwtjes, bijna 50%. Dat is wel weer heel gunstig. In andere jaren lag de 

verhouding meestal  op één vrouwtje tegenover twee mannetjes.  

Landelijk waren de aantallen van vorig jaar de laagste sinds 2009 bij vergelijkbaar weer 

als dit voorjaar:  veelal oostenwinden met koude avonden en lage luchtvochtigheid 

waardoor er weinig dieren  op pad gaan. Er waren ook geen hoge piekaantallen dit 

jaar: max. 100 en 243. Opvallend was dat het een heel lange campagne was, nl. twee  

maanden lang vanaf 16 februari. Op 33  avonden werd er overgezet, maar soms was 

het niets. Op de WMR-website en op www.padden.nu is ons jaaroverzicht te vinden. 

 

Vrijwilligers 

De paddenwerkgroep bestaat alweer ruim 25 jaar, met een aantal trouwe 

deelnemers. Dat is verheugend. We zijn met ongeveer 20 vrijwilligers waarvan de helft 

vaak of zelfs elke dag overzet en de anderen bijspringen. Veel van hen komen van 

buiten de gemeente en soms van heel ver. Dit jaar sloten er weer een paar 

enthousiaste nieuwe deelnemers aan, waaronder een paar kinderen. Daar zijn we heel 

blij mee. Toch zijn meer vrijwilligers bijzonder welkom. 

Hoe mooi het werk ook is, het overzetten is bepaald geen pretje langs een drukke 80 

km weg waar  geregeld te hard wordt gereden en je ook nog in de koplampen bezig 

bent. De tijdelijke 50 km borden aan de N225 helpen maar matig.  

We hebben vernomen dat de provincie het voornemen heeft om de verkeerssnelheid 

op de N-wegen naar 60 km/u terug te brengen. Dat zou al een hele verbetering zijn bij 

die paar honderd meter, bochtige N225.   

Al met al was het gelukkig weer een paddenjaar zonder ongelukken onder de 

overzetters, zo moeten we het ook bekijken. 
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JUBILEUMVIERING 50 JARIG BESTAAN WMR 
 

NATUUREXCURSIE KWINTELOOIJEN SPECIAAL VOOR WMR-DONATEURS 

Gerard Vernooij 

 

Op zaterdagmiddag 2 juli a.s. zal het 50 jarig jubileum gevierd worden met een 

bijzondere excursie in de natuur van  Kwintelooijen. De excursie start om 14.00 uur en 

vanaf ca. 16.00 uur volgt een gezellige afsluiting met een hapje en een drankje. 

 

Kwintelooijen is weliswaar een recreatiegebied maar gezegend met veel dynamische 

natuur. Sinds 2011 worden grote delen natuur er planmatig beheerd door de WMR-

natuurwerkgroep. Daarnaast vinden er door de jaren heen met regelmaat 

inventariseringen van flora en fauna plaats. Zie elders in deze Nieuwsbrief de 

inventarisatie van afgelopen jaar. 

 

Han Runhaar is initiator en coördinator van de natuurwerkgroep Kwintelooijen en 

tevens KNNV-inventariseerder van planten en broedvogels. Hij zal ons wijzen op de 

recente ontwikkelingen in het beheer en de effecten daarvan voor soorten en 

landschap in de droge en natte delen van het gebied.  Recentelijk is er bijzondere 

aandacht voor reptielen. 

 

Wat gaat er goed? Wat voor verrijking valt er te constateren met natuurlijke soorten? 

Wat staat onder druk? Hoe kan het beheer optimaal en natuurlijk plaatsvinden? Hoe 

wordt de recreatie en ander gebruik van het gebied in onderlinge afstemming 

gerealiseerd?  Genoeg onderwerpen voor  een interessante wandeling tijdens het 

hagedissen-, vlinder- en libellenseizoen. En wellicht springt de vonk over en biedt het 

de kans om met betrokkenen na te denken over zelf actief te worden in het gebied. 

 Heide op Kwintelooijen, periodiek begraasd door Schoonebeeker schapen 

 Foto: Gerard Vernooij 

 

Naast deze natuurexcursie  zal in het najaar nog een andere feestelijke viering van het 

50 jarig bestaan van de WMR plaatsvinden in het Stadsmuseum Rhenen.   
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KORTE BERICHTEN 
 

VOORBEELDEN VAN KOPPELKANSEN BIJ ENERGIETRANSITIE 

Anja Stofberg 

 

Er wordt in Nederland al volop gepionierd en geëxperimenteerd met nieuwe 

werkwijzen om de belangen van natuur en landschap te borgen in de energietransitie.  
Op uitnodiging van Natuur en Milieu Federatie Gelderland kon een kleine WMR 

delegatie (Gerard, Willy en Anja) met eigen ogen zien hoe er op twee plekken 

praktijkervaring wordt opgedaan met wind- en zonne-energie in combinatie met 

natuurontwikkeling. 

 
De eerste locatie was Windpark Deil waar we o.a. het verhaal hoorde van 

energiecoöperatie Betuwewind, een club met meer dan 900 leden. Tevens konden 

we een kijkje nemen in de windmolen zelf. Aansluitend volgde een wandeling naar 

natuurgebied ‘t Broek onder leiding van twee medewerkers van Staatsbosbeheer.  

Windpark Deil bestaat uit 11 windturbines, van drie verschillende producenten. 

 

Presentatie energiecoöperatie en wandeling in het Broek. 

Foto links: Anja Stofberg en foto rechts: Willy Hoorn. 

 

Vervolgens zagen we bij Echteld een drijvend zonnepanelenveld nog in aanbouw in 

het Lingemeer, met daarbij drijvende eilanden die een verbinding gaan vormen tussen 

de noord- en zuidoever, waar wandelaars gebruik van kunnen gaan maken.  

Samen met de energiecoöperatie eCoBuren wordt er door K3Delta concreet gekeken 

naar de invulling en de mogelijkheden van (bewoners)participatie van het park. 

Meer weten over deze twee innovatieve projecten?  

Zie windparkdeil.nl , www.betuwewind.nl en k3delta.nl/lingemeren  

http://windparkdeil.nl/
http://www.betuwewind.nl/
http://k3delta.nl/lingemeren
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Drijvend zonnepanelenpark in toekomstig natuurgebied De Molenkampen. Foto’s: Willy Hoorn 

 

 

 

HEUVELRUGTUIN 

Maak van jouw tuin een stukje Nationaal Park! 

Ellen Appeldoorn 

 

Het is lente! De bossen kleuren weer zachtgroen en dat is zeer welkom na een grijze 

winter! In tuinen en parken komt weer kleur in de borders en met een zonnetje is het 

goed toeven in eigen tuin. Tuinen komen weer tot leven, vogels zijn druk met het 

maken van een nest, mensen zijn lekker buiten bezig. 

 

Helaas zijn er nog veel tuinen waarbij het enige onderhoud bestaat uit een jaarlijkse 

reiniging met de hogedrukspuit... Onze wens is om die ‘grindbakken’ en ‘tegeltuinen’ 

om te toveren in vriendelijke en groene borders.  

Iedereen kan van een tuin een Heuvelrugtuin maken, u heeft er misschien al over 

gelezen. Moeilijk is het niet, er is een handleiding en tien tuincentra in de omgeving 

doen mee. Daar vindt u een heel mooi aanbod met gemakkelijke planten die weinig 

onderhoud vragen. 

 

Heeft u al een Heuvelrugtuin of tuiniert u graag en zou 

u de opgedane ervaring willen delen met anderen? 

Laat ons dat dan weten, wij willen graag met 

enthousiaste mensen 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. 

 

U kunt zich aanmelden om mee te denken en/of de 

handen uit de mouwen te steken. Iedereen is welkom! 

 

Meer informatie? Kijk op: www.jouwheuvelrugtuin.nl.  

Vragen of reacties? Mail met: Ellen@stichtingwmr.nl. 

 

 

http://www.jouwheuvelrugtuin.nl/
mailto:Ellen@stichtingwmr.nl
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VOGELWACHTER OP ROTTUMERPLAAT 

Marc van der Aa 

 

Tot slot nog wat nieuws vanuit een andere hoek. Rhenenaar Marc van der Aa gaat de 

komende 4 maanden namens StaatsBosBeheer (SBB) als vogelwachter aan de slag op 

Rottumerplaat samen met Holmer. Ik ga me daar bezighouden met het in kaart 

brengen van flora en fauna, het monitoren van broedvogels, het houden van toezicht 

en afval ruimen.  

 

Via verschillende kanalen ga ik mijn belevenissen met jullie delen d.m.v. foto’s en 

verhalen vanaf Rottumerplaat.  

 

Maak het mee via de SBB blog site: www.boswachtersblog.nl/rottum/   

Of via Facebook: www.facebook.com/marcus.van.der.aa   

En/of mijn Instagram accounts: Rottumerplaatje en marcus van der aa 

 Pluimwoudzwever in Kwintelooijen. Foto: Marc van der Aa     
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