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VAN DE VOORZITTER 
 
Tekst: Gerard Vernooij 

 
Voor u ligt een bijzondere 

uitgave van de WMR-

nieuwsbrief bij de viering van 
ons 50-jarige bestaan. 

Een heuglijk en blij makend 

moment, maar ook met 
zorgen omgeven, want 

natuur en milieuproblemen 

zijn zeker de wereld nog niet 
uit. Het lijkt erop dat er 

steeds een even moeilijke 
relatie ligt tussen economie en ecologie, welvaart en welzijn, dat al het leven op de 

planeet aangaat.  

 
In 1972 werd de wereld opgeschrikt en geactiveerd met het rapport van de 

wetenschappersclub van Rome “Grenzen aan de groei” en nu 50 jaar later, staat 

dezelfde problematiek op de voorgrond in het nationale nieuws, waarbij 
milieuproblemen tot grote natuur- en klimaatzorgen zijn geëvolueerd. Lokaal werden 

veel acties uitgevoerd en initiatieven genomen door de WMR tot bescherming en 

verbetering van milieu en natuur, met impact op het mooie landschap in de 
gemeente. Evenals bij de andere landelijke, provinciale en lokale milieuorganisaties, 

die ook op 50 jaar inspanningen terugkijken. Wel lijkt er een ander politiek klimaat te 

zijn ontstaan waarin milieu en natuur een veel groter en urgenter politiek en 
maatschappelijk draagvlak heeft gekregen dan toentertijd met die progressieve 

maatschappelijke tegenbeweging.   

 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de beginjaren van de WMR en zijn actieve 

leden. Er komen allerlei aansprekende en succesvolle natuur-en milieuacties langs die 

in de loop van deze intensieve 50 jaar hebben plaatsgevonden. Soms een feestje van 
herkenning, vaak verwonderend en het gevoel oproepend van de vinger in de dijk. 

Geweldige WMR-projecten kwamen van de grond die ook een jubileum kennen: 

Paddenwerkgroep 25 jaar en Natuurwerkgroep Kwintelooijen 10 jaar actief. 
 

Maar bij stilstaan hoort ook doorgaan. We zetten kort uiteen wat de WMR de komende 

jaren kan gaan (blijven) betekenen. Als actiegroep, als natuurwerkgroep en vooral als 
lokale belangenorganisatie met juridische middelen voor natuur en milieu die zichzelf 

niet kunnen beschermen tegen onmatig menselijke belangen. Samenwerking stellen 

we daarbij zeker voorop, met de natuur en met de lokale gemeenschap.  
 

We houden het gezellig. Dat was het en mag het blijven naast alle bevlogenheid en 

serieuze inzet van zoveel vrijwilligers: met en voor elkaar verder, en daarom de viering 
in het stadsmuseum op 7 oktober 2022, en de geslaagde natuurexcursies in de 

Kwintelooijen met wel 3 grote groepen op 3 juli 2022. 
 

Zo’n lange tijd terugkijken maakt dat we het dan vooral over ouderen hebben en over 

de begintijd. Deze WMR-mensen hebben hun waarde nagelaten. We moeten nu 
jonge mensen motiveren en betrekken die het stokje kunnen overnemen en hun 

natuurlijke wereld en leefruimte vorm willen geven, want de toekomst is al begonnen 

en het milieu moet nu eenmaal goed beheerd worden, ook lokaal, vooral lokaal. 
Geachte lezer, veel leesplezier en inspiratie!  
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DE WMR  
Kerngroeplid sinds 1982 met onderbreking van raads-perioden, 
algemeen bestuurslid en secretaris sinds 2020 
 
Tekst: Willy Hoorn-de Vries 

  

De oprichting in 1970 

In 1972 verscheen het boek van De Club van Rome: 

Grenzen aan de groei. Een alarmerend rapport over de 

toekomst van aarde en mens. Mensen werden hierdoor 
wakker geschud. Landelijk en lokaal werden er 

milieuorganisaties opgericht. Ook in Rhenen. De 

vermoedelijke initiatiefnemer was Klaas Hitman, woonachtig in Achterberg. Hij 
verzamelde medestanders als Tina Clous, Co Steeman en Hein Feenstra om zich heen.  

 

De allereerste notulen dateren van 28 oktober 1970. Waarschijnlijk de oprichtings-

vergadering. Als naam werd geopperd Werkgroep Natuurbehoud en Milieubeheer 

Rhenen. De eerste medestanders werden strategisch gekozen, lijkt het wel.  Men 
streefde naar een vertegenwoordiging uit meerdere disciplines en politiek partijen voor 

maatschappelijk draagvlak. 

 

Op 23 februari 1973 wordt de werkgroep een stichting, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. De Statuten worden getekend door mevrouw Ida Egbertina Clous, 

geboren Veen, particuliere, en de heer dr. Ir. Petrus Adrianus Maria Hopmans, 
wetenschappelijk medewerker, bij de Rhenense notaris Siegfried Jacob Vleer, notaris 

ter standplaats Rhenen. 

De naam van de stichting wordt Werkgroep Milieubeheer Rhenen.  

• De Stichting heeft ten doel het stimuleren van gunstige – en van het tegengaan 

van ongunstige ontwikkelingen met betrekking tot natuurbehoud, milieu en 
landschap bescherming in de gemeente Rhenen, onder meer door: 

beoordeling en beïnvloeding van plannen en activiteiten van 

(overheid)instanties, bedrijven en particulieren;  

• Het bevorderen en stimuleren van publieke acties; 

• Het verstrekken van informatie over en het vormen van een publieke opinie 
met betrekking tot natuurbehoud, milieubeheer en landschapsbescherming. 

 

Op 1 januari 2002 zijn de statuten geactualiseerd en ingediend door WMR-kerngroeplid 

mr. Aliedus Derks bij kandidaat-notaris Willemijn Dop namens notariskantoor in De Bilt.   

 

Status van het bestuur en leden van de kerngroep 

Een Stichting kent geen leden, alleen een bestuur. Hiervoor is een oplossing gevonden 
in de statuten: 

Artikel 4 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste 

elf natuurlijke personen. 
Artikel 7 1.  Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.  

 

Conclusie: Je kunt dus eigenlijk niet zeggen: “ik ben lid van de WMR”, want alle actieve 

deelnemers zijn in principe bestuurslid met gelijkwaardig stemrecht. Het praktische 

verschil met een benoemd bestuurslid (voor drie jaar) is de tekenbevoegdheid bij 
juridische procedures en formule brieven. Om recht te doen aan de gelijkwaardigheid 

gebruiken we de term Leden van de kerngroep voor alle actieve deelnemers van de 

WMR. 
 

 

 

 

Communicatie en PR 
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Column 

Het belang van communicatie en 
maatschappelijke activering werd al snel 

onderkend. Dat blijkt uit het logo bij een 

rubriek in de gratis huis-aan-huis krant 
Rhenens Betuwse Courant (RBC). Volgens 

notulen wordt er geklaagd dat deze column 

niet altijd gepubliceerd wordt.  

   

 

 

 

Logo 

Voor herkenbaarheid was 
een logo nodig, voor 

bijvoorbeeld op brief-

papier en uitnodigingen. 
Het logo werd ontworpen 

door kunstenaar Hans 

Waanders. De broer van 
het WMR-kerngroeplid Alie 

de Boer -Waanders. Een vogel, het silhouet van een boom in het groen. Van dit logo is 

destijds, in het pre-digitale tijdperk, een stempel gemaakt. 
 

 

Nieuwsbrief 

Een ander communicatiemiddel was de 

Nieuwsbrief, die twee of drie keer per jaar 
uitgegeven werd. De eerste Nieuwsbrief 

dateert van 1983.  Nog niet gedigitaliseerd en 

allemaal handwerk. De kop Nieuwsbrief en 
logo (zie foto) werd door Grietje van der Voet 

in sjablonen getekend. Gelukkig was er binnen 

de WMR een begenadigd tekenares, Evelien 
den Boer. Zij maakte treffende, haast 

cartoonachtige, illustraties bij de artikelen. 
Voor vermenigvuldiging en verspreiding van 

de Nieuwsbrief ontstond de behoefte aan 

donateurs of sponsors. Een oproep hiervoor 
wordt gedaan in de eerste Nieuwsbrief. De 

eerste Nieuwsbrieven werden afgedrukt en 

vermenigvuldigd op een stencilmachine in 
gebouw de Westpoort. Een tijdrovend en 

zwaar karwei vanwege het handmatige 

afdraaien van de zware machine.  

 

In 1993 werd de eerste digitale Nieuwsbrief ontworpen. Aanvankelijk gekopieerd in 

zwart-wit. Vanaf 2006 is de Nieuwsbrief volledig gedigitaliseerd en wordt in kleur 
afgedrukt bij een drukker. 
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Folders werving donateurs en actieve 

kerngroepleden 

Er zijn in de loop der jaren vele amateuristische 
versies van folders gemaakt, die gebruikt 

werden op de WMR-kraam tijdens markten en 

evenementen.  Tegenwoordig hebben we een 
professionele folder. 

 

 

 

 

Website 

 

In 2006 werd de eerste website 

ontworpen door WMR-kerngroeplid Tom 
Mensink.  

 

In 2013 werd de website in nieuw jasje 

gestoken, ontworpen door WMR-

kerngroeplid Hans Molkenboer.  
www.stichtingwmr.nl  

 

 

Sociale media 

De WMR gebruikt Facebook: 
 

facebook.com/stichtingwmr en 

 
Twitter: twitter.com/stichtingwmr.   

 

 
 

 

 

 

Presentatie op markten en evenementen 

De presentaties in de eerste jaren waren speels. We gebruikten zelfgemaakte 

educatieve middelen, een bakfiets en hielden poppenkastvoorstellingen. Voor 

herkenbaarheid werden spandoeken gemaakt met handgetekende teksten. Later 
werden de spandoeken vervangen door een WMR-vlag en tegenwoordig gebruiken 

we banners. 

 

 

 

Donateurs en sponsoring  
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Er zijn ca. 100 donateurs. Zij zijn belangrijk voor de WMR. Enerzijds voor maatschappelijk 
draagvlak maar ook vanwege de wisselwerking met hen. Donateurs zijn betrokken 

inwoners met vaak specialistische kennis. Ze worden geraadpleegd wanneer dat 

nodig is. Donateurs ontvangen nieuwsbrieven en uitnodigingen voor jaar- of 
themavergaderingen. Anderzijds zijn donateurs ook een bron van inkomsten, die nodig 

zijn om bijvoorbeeld juridische procedures te kunnen voeren en de kosten voor 

communicatiemiddelen, zoals het afdrukken van nieuwsbrieven en abonnement 
website. 

 

Vogel- en planteninventarisaties 

In de afgelopen 50 jaar tot op heden worden er vogels en planten geïnventariseerd in 

alle Rhenense natuurgebieden: de Blauwe Kamer, Palmerswaard, Kwintelooijen, 
Stadsbossen, Plantage Willem III, Laarsenberg en de bossen van de landgoederen 

Roghair en Remmerstein. Om de vijf tot zes jaar wordt een gebied systematisch 

geïnventariseerd op vogels en planten. De resultaten worden verwerkt in het landelijke 
datasysteem van de KNNV over de stand van de natuur. Met name de biologen uit 

de kerngroep Han Runhaar en Dirk Prins zijn actieve inventariseerders. Ook Gerard 

Vernooij doet mee. Tot 2003 hebben de inmiddels overleden Piet van Klaveren en Co 
Steeman hieraan een zeer actieve bijdrage geleverd. 

 

Natuurwerkgroepen 

Vanaf de oprichting zijn er altijd doe-activiteiten geweest. Mensen die graag in de 

natuur en met natuurbeheer bezig wilden zijn. Aangevuld met vrijwilligers die niet 
behoren tot de kerngroep van de WMR.  

 

1. Knotwilgenploeg 

“Een gezonde, ontspannende en nuttige vrijetijdsbesteding,” zo werd het beschreven 

in de notulen. Het was ook een 
inkomstenbron. Boeren kregen 

destijds subsidie voor onderhoud 

knotwilgen. Er waren zakelijke 
overeenkomsten tussen boeren en 

de WMR in het Binnenveld en in 

Elst. De takken werden verkocht 
aan een bakker. De knot-

wilgenploeg bestaat niet meer. 
De subsidies aan boeren waren 

gestopt. 

 

2. Paddenwerkgroep sinds1997 

Padden overwinteren in de 

bossen. Na de winterslaap trekken zij naar waterpoelen en moeten hiervoor soms 
drukke autowegen oversteken. Zij worden daarbij een handje geholpen door 

“padden-rapers”. Beruchte 

oversteek-punten zijn: 
Rijksstraatweg naar de 

uiterwaarden, Cuneraweg en 

Oude Veensegrindweg. Vanaf 
2006 is Gerard Vernooij 

coördinator, samen met Olga van 

den Donk. 
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3. Natuurwerkgroep Kwintelooijen sinds 2011 

Opgericht door toenmalig WMR-voorzitter 

Han Runhaar.  
Na de opheffing van het Recreatieschap 

Utrechtse Heuvelrug, Vallei- & Kromme 

Rijngebied als beheerder van Kwintelooijen, 
werd het beheer overgedragen aan de 

gemeente.  De natuurwerkgroep pleegt een 

tot twee keer in de week onderhoud en 
ontvangt subsidie van de gemeente.   

 

Conclusies over 50-jaar WMR? 

1. Vele acties waren hun tijd ver vooruit. 

In 1985 werden de mestoverschotten en de uitstoot/neerslag van ammoniak 

en stikstof al ter discussie gesteld. De WMR heeft ook aan de wieg gestaan van 
de huidige afvalscheiding, groenbeheer zonder gif en gebruik van duurzame 

energie.   

2. Bij acties werd vaak samengewerkt met andere lokale, provinciale en 

landelijke organisaties. Ook verleende de WMR regelmatig haar medewerking 
aan acties van de gemeente Rhenen.  

3. Een verschuiving van soort activiteiten. De oorspronkelijke actiegroep uit 1970, 

die ludieke acties uitvoerde, op kramen op markten in Rhenen stond en op 

scholen lessen gaf over afval en milieu, is uitgegroeid is tot een juridische 
belangenorganisatie voor landschap en natuur in Rhenen.                                                        

4. Verschuiving van leeftijd van de leden van de kerngroep. Aanvankelijk waren 

het jonge mensen met jonge gezinnen. Tegenwoordig zijn het 

gepensioneerden en/of kerngroepleden met specifieke kennis en 
belangstelling. 

5. Er is een opvallende wisselwerking tussen de beschikbare kennis, ervaring en 

interesse van kerngroepleden en de soort van activiteiten, die door de WMR 

ontplooid werden in de loop der jaren. 

6. Het werk van een lokale milieuwerkgroep is ingewikkeld er geworden. Dat komt 
door de toenemende invloed van provinciaal, landelijk en Europees beleid op 

gemeentelijk natuur- en landschapsbeleid.  Dit alles in combinatie met 

ingewikkelde participatieregels, waardoor het moeilijk is om als individuele 
inwoners te mogen meepraten.  Daarom blijven lokale belangenorganisaties 

met juridische status belangrijk om zaken van algemeen belang, zoals milieu – 

natuur – landschap, te verdedigen en te blijven beïnvloeden. 

Acties 

In nieuwsbrieven vanaf 1984 is de lijst met acties terug te lezen op stichtingwmr.nl. Op 

pagina 38 en 39 leest u een selectie per jaar. 

Honingbij op Turkse tulp, dagpauwoog op sleedoorn, wespspin in de tuin van Marc van der Aa 
(fotograaf). 
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HERINNERINGEN VAN PIETER DE BOER  
Lid vanaf 1972 - tachtiger jaren 
 
Tekst Wil Schulte en Pieter de Boer  

 

Knotten vanuit de WMR in en rond Rhenen 

Het idee om onder de vleugels van de werkgroep 

wilgen in en rond Rhenen te gaan knotten is ergens in 

de jaren 70 ontstaan. In het begin was ik daar niet bij 
betrokken. Het veroveren van de harten van de 

bezitters of beheerders van de wilgen in Achterberg 

en Elst was nog wel een dingetje, men wantrouwde 
de houding van de WMR in het agrarisch gebied.  

 

Op de een of andere manier ben ik met de boeren in Achterberg in contact gekomen. 
Kees van Laar van de Cuneraweg in Achterberg speelde daar een hoofdrol in, hij 

belde gewoon op want hij kon de werkkracht van de groep goed gebruiken. Er is 

geknot tot ergens in de jaren 90. Ik hield er een schriftje van bij met de 
telefoonnummers van de boeren, de deelnemers en de productie per locatie per jaar. 

Elk seizoen begon met een rondje bellen of men weer zin had en dat was zeker het 

geval. We begonnen om 9 uur en hielden er tussen 12 en 12.30 weer mee op. Trouwe 
knotters waren Wiro en Otger Cobben, Pieter Koomans, Dirk Prins, Piet van Klaveren, 

Wil Schulte, Jaap Lootsma, Hans Zimmerman, Sam Veen en later Rolf Hoekstra en 

Roelof Nanninga.  

Wanneer de populieren het blad begonnen te verliezen werd het tijd om het Utrechts 

Landschap te vragen wanneer we het gereedschap in Oostbroek op konden halen. 

Zij regelden ook de verzekering en er kwam elk seizoen wel een werkkracht van hen 
op bezoek om te kijken hoe we het deden. In al die jaren is er een keer een groter 

ongeluk geweest (been uit de kom, erg pijnlijk). In de toptijd waren er nog steeds zwaar 

achterstallige wilgen en konden we zomaar met 15 mensen of nog meer zijn. Allengs is 
het minder geworden, wat de vaste kern helemaal niet erg vond, je kende elkaar zo 
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goed, het leek soms wel op een spirituele openluchtbijeenkomst, weer of geen weer. 
We begonnen altijd op de laatste zaterdag van november, vier keer voor de kerst en 

acht keer erna. Het dikkere hout werd verdeeld, dit leidde nauwelijks tot wrijving tussen 

de gegadigden. Natuurlijk hadden we hulp van de boer nodig om het hout aan de 
weg te krijgen. Het dunnere hout ging eerst in bossen van vier meter lang, voor de 

Eemshavenwerken, naar van Schaik uit Kesteren (per tien tonner vol en betaalde één 

gulden per bos). Voor het dunnere hout heeft Bob (destijds partner van Wil S) naar oud 
voorbeeld drie bossenbinders gemaakt in verband met het aanleveren van de bossen 

voor de houtovenbakkers in Hurwenen (bossen van een meter, die bij herinnering 50 

cent opleverden). Toen dat niet meer werkte, werd het dunne hout in grote stapels 
verbrand, wel eerst melden bij de brandweer. Stro en afgewerkte olie waren nodig om 

de temperatuur zo hoog te krijgen dat de natte twijgen sissend in de vlammen ten 

onder gingen.  
 

Als we werkten voor stichting Boom in Leusden (in de uiterwaarden ter hoogte van Elst) 

werden we beloond met 1000 gulden. Ook was er dan een erwtensoepmaal bij 
wethouder Wulf van Laar in Elst. In het verloop van de tijd is er steeds minder geknot 

en de wilgen werden ook makkelijker omdat we die soms al voor de tweede of derde 
keer zagen: om de vijf-zes jaar knotten van een bestand dat naar de 400 ging.  

 

Aantrekkende Arboregels zullen een rol gespeeld hebben bij het langzaam ter ziele 
gaan van de groep. We gebruikten als regel geen motorzaag maar Sam Veen kon er 

wel eens eentje meebrengen.  

Tussen toen en nu is het platteland weer verder veranderd. Zo gezellig als we toen op 
de deel tussen de koeien konden zitten, het zal niet mee zo zijn. Maar de wilgen 

moeten voor hun behoud wel geknot worden …. 
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HERINNERINGEN AAN DE WERKGROEP 

MILIEUBEHEER RHENEN  
Lid van 1980 tot 1994, voorzitter vanaf 1987 
 
Tekst: Grietje van der Voet 

 

In 1975 verhuisde ik met man en baby vanuit een 
flat in Wageningen naar Rhenen. In plan Molenberg 

waren de eengezinshuizen voor het kiezen. In 1977 

werd nog een dochter geboren en twee jaar later 
werd ik door Alie de Boer en Tina Clous benaderd 

om me aan te sluiten bij de Werkgroep Milieubeheer 

Rhenen. Hun argument: met mijn Wageningse 
opleiding in de Tuin- en landschapsarchitectuur zou ik een goede inbreng kunnen 

hebben, nieuwe mensen leren kennen en meer thuis raken in de nieuwe woonplaats.  

 
De eerste kennismaking was van 

praktische aard: wilgenknotten, een fijne 

winteractiviteit in de buitenlucht. Voor mij 
een nieuwe ervaring, werken met hiep en 

boomzaagje. Tina zorgde voor 

chocolademelk (zie foto). Daarnaast 
waren de maandelijkse vergaderingen. Ze 

verliepen enigszins chaotisch en duurden 
lang. Uitgebreid werd door iedereen 

verteld wat ze meegemaakt hadden, wat 

voor “vreselijks” er nu weer in de 
gemeente gebeurde en wat er landelijk 

op milieugebied speelde. Het was de tijd 

van de grote demonstraties tegen 
kernenergie en de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard. Dankzij abonnementen 

op diverse tijdschriften op natuur- en milieugebied waren we overal goed van op de 

hoogte. 
 

Eén van de voor mij eerste zaken waar 

we in de gemeente ontzet over waren, 
was de voorgenomen rigoureuze 

bomenkap op de Grebberg. Reden om 

de gesprekken met het Utrechts 

Landschap (UL) te activeren. Veel 

inbreng hadden we niet. Er was vooral 
uitleg over het waarom van hun 

beheersmaatregelen. In dit geval de 

eenzijdige leeftijdsopbouw van het bos, 
ontstaan na de gevechtshandelingen in 

de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks 

werden we bijgepraat en hadden 
waardevolle gesprekken met Simon Clingen en rentmeester Henk Lugtmeijer over 

natuurbeheer en –ontwikkeling. Zo werden we betrokken bij Plan Ooievaar en de 

plannen voor natuurontwikkeling in de Blauwe Kamer (1988). Aanleiding voor de WMR 
een tentoonstelling over de Blauwe Kamer in het gemeentehuis te organiseren.  

 

Terugkerend punt van zorg waren de ambities van Ouwehand om uit te breiden op 
het terrein van het Utrechts Landschap. Allerlei plannen waren bedacht voor 

compensatie, zoals het weer aan de natuur teruggeven van de parkeerplaats en het 

bouwen van een parkeergarage elders.  Ontwikkelingen en plannen op gemeentelijk 

niveau leidden tot een regelmatig overleg met de Gemeente. Contactpersonen 

waren de hoofdambtenaren van “Gemeentewerken”, soms aangevuld met iemand 
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uit de stedenbouwkundige/ruimtelijke afdeling. Wij waren meestal met zijn drieën. Ik 
weet niet meer wie er meegingen. Ik was er altijd bij en werd vergezeld door Wies 

Cobben, Aafke Vervoort en/of Hans Aardema. 

 

Het groenbeheer was een van de belangrijkste 

bespreekpunten. We lobbyden voor een gifvrij 
onkruidbeheer, het beplanten van boomspiegels, de 

toepassing van bodembedekkers en meer natuurlijk 

groen in plaats van de traditionele monocultuur van 
heesterbeplanting waartussen driftig geschoffeld 

werd. Vurig pleitbezorger hiervoor was Dirk Prins 

aangevuld door onze groenprofessional Hans 
Aardema. Het resulteerde in 1985 in de door mij 

geschreven groennota “Minder gif, meer natuur”.  

In deze tijd speelde ook bewonersparticipatie in het 
plantsoenbeheer een grote rol. Allerlei projecten 

werden opgestart voor bewoners om gezamenlijk hun 

aanpalende plantsoen te onderhouden. In Rhenen 
o.a. het Jasmijnplantsoen. Plantmateriaal werd door 

de gemeente beschikbaar gesteld. In 1987 was in het 

kader van het Europees Jaar van het Milieu het 
plantsoen aan de Groeneweg aan de beurt. Hans Aardema, bewoner, werd de 

coördinator. Jammer genoeg stopten deze projecten door gebrek aan continuïteit.  

 

Ten aanzien van ruimtelijke plannen en milieuwetgeving legden we de gemeente het 

vuur na aan de schenen. We lobbyden voor een gescheiden afvalinzameling, die toen 
nog niet gangbaar was, en we pleitten voor de plaatsing van glas- en blikcontainers. 

We maakten ons zorgen om diverse bestemmingsplannen, vervuilde bodems, en 

Hinderwetvergunningen, die of onvoldoende waren, of niet werden nageleefd of niet 
werden gehandhaafd door de gemeente.  

We waren boos over illegaal gebouwde woningen, die dusdanig lang gedoogd 

waren, dat deze vanwege het overgangsrecht ingepast werden in het 
bestemmingsplan, en nog bozer over bouwvergunningen die in onderonsjes waren 

geregeld zonder vooraf een fatsoenlijke bestemmingsplanwijziging te doorlopen.  

Er werden talloze zienswijzen en bezwaarschriften ingediend tot aan de Raad van 
State toe.  

We lobbyden niet alleen via het gemeente-overleg maar ook via de politiek. We 

bezochten Commissie- en Raadsvergaderingen en maakten gebruik van het recht om 
in te spreken als beleids- en bestemmingsplannen aan de orde waren.  

Een van de grote pijnpunten was de ontwikkeling van de Palmerswaard met 

jachthaven en surfplas. Dit megalomane plan heeft het niet gehaald. Hoewel, 
momenteel zijn er weer ideeën voor een passantenhaven in de uiterwaarden.  

Een ander discussiepunt was de afgraving bij Kwintelooijen, een grote “aantasting” 

van de Heuvelrug. Deze is er wel gekomen en heeft uiteindelijk een waardevol, ook 
geologisch, natuurgebied opgeleverd. Eenmaal afgerond kwamen er weer bezwaren 

tegen een mogelijk recreatieve bestemming als golfbaan.  

 
Op vele manieren presenteerden wij ons. We ontwikkelden logo’s, brachten 

nieuwsbrieven uit, maakten spandoeken, folders enz. We lieten ons zien op de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente en hadden op Koninginnedag een kraam op 

de markt. De garage van Tina Clous aan de Koningshof was een toplocatie.  
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In 1986 deden we mee aan de 
landelijke actie Rijnalarm. 

Spandoeken werden gemaakt en 

kaarten die naar de minister van 
Verkeer en Waterstaat konden 

worden gestuurd. 

Op onze jaarvergaderingen hadden 
we naast het formele deel interes-

sante lezingen over actuele milieu-

onderwerpen. Ook organiseerden we 
een workshop over passieve zonne-

energie.  

 
Tot slot, de argumenten waarmee Tina en Alie mij overhaalden om lid te worden van 

de WMR zijn waar gebleken. Ik raakte behoorlijk thuis in de gemeente en leerde veel 

mensen en organisaties kennen. De WMR is heel belangrijk gebleken voor mijn verdere 
ontwikkeling. 

 
De bezoeken aan de commissie en raadsvergaderingen waren vooral een 

eyeopener. Het idee om via de politiek je idealen te verwezenlijken was voor mij de 

reden om daarin actief te worden. Van huis uit opgegroeid met de 
sociaaldemocratische idealen van PvdA zocht ik deze partij op. Toen ik in 1994 in de 

gemeenteraad werd gekozen, vond ik dit niet samen kunnen gaan met mijn functie 

als voorzitter van de WMR en beëindigde ik mijn activiteiten voor de werkgroep. 
 

 

TERUGBLIK OP WMR-GESCHIEDENIS  
Lid van de knotgroep sinds 1974. Lid van de kerngroep 
sinds 1976, waarvan enige jaren als voorzitter 
 
Tekst: Wil Schulte 

 

Nieuwe inwoner van Rhenen 

Nadat wij -als jong stel- in 1972 een “klushuisje” 
kochten in ELST (gem. Rhenen), waren we 

gewend om onze ‘handen uit de mouwen’ te 

steken. Toch was en werd ‘bouwvakken’ niet 
onze hobby en omdat we in een volledig 

onbekende omgeving belandden, zochten we 

van meet af aan naar gelijkgestemden. Ik vond 
die in de winter van 1974 aan de Rijn in ons dorp, 

werkend in de uiterwaarden bij de veerpont. 

Daar was mijn eerste kennismaking met de Milieuwerkgroep. De knotploeg van toen 
bestond uit mannen, vrouwen en kinderen. Zo’n 12 in getal met een nadrukkelijk váste 

kern: Tina Clous en Wies Cobben met 2 van haar kinderen. De namen van anderen -

van het eerste uur- ben ik vergeten, maar door deze dames te leren kennen maakte 
mijn nieuwbakken Elster’ hart meteen een sprongetje. 

 

Voor verdere informatie over het knotten verwijs ik graag naar de inbreng van Peter 
de Boer (elders in deze Nieuwsbrief) waarmee ik 15 jaar lang een goed ‘knot-duo’ 

vormde. Na kennismaking ontstond er een hechte verbinding met de WMR, die nóg 

voortduurt. Nu 50 jaar verder heb ik, behalve de voorbereidingen van de start, alle 
ontwikkelingen van en veranderingen in het milieuwerk meebeleefd. 

 

Privé ontwikkelingen 

In 1976 waren wij grotendeels klaar met het verbouwen van ons (klus)huis en toen 

meldde ik mij aan als lid van de kerngroep. Door het bijwonen van de maandelijkse 
huiskamervergaderingen kreeg ik al snel meer inzicht in de nóódzaak van het bestaan 
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van WMR. Ik werd twee keer een periode voorzitter en maakte ook vele notulen op 
doorslagpapier en later met een stencilmachine. 

 

Mijn speciale interesse lag bij de biologische landbouw en -voeding. Niet vanuit 
deskundigheid (ik ben in die tijd docent handvaardigheid/tekenen en creatief 

therapeute), maar vanuit interesse. Mijn inzet was gestoeld op bezorgdheid -rapport 

Club van Rome- om het milieu en de natuur. De bio-industrie groeide en boerenerven 
werden fabrieksterreinen. De liefde in het boerenbestaan werd verdreven door 

economisch belang, grootschaligheid en jacht op export (subsidies, banken en 

wetgeving). 
 

In West-Brabant, mijn geboortegrond, verbleef ik als kind altijd bij schoolvriendinnen op 

de boerderij. Dáár moet bij mij de kiem gelegd zijn voor mijn liefde voor de natuur en 
het meewerken op het boerenerf. Van jongs af aan hielp ik bij mennen van het vlas, 

oogsten van graan, de suikerbieten-oogst en het omgaan met paarden die toen nog 

bij alle werkzaamheden werden ingezet (1951-1962). Later reed ik ook graag tractor. 
In die tijd beleefde en genoot ik van: ”Alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit”. 

Van 1966 tot 1974 woonde ik in de binnenstad van Amersfoort en kreeg ik -via mijn 
partner Bob- belangstelling voor vegetarisme en homeopathie. Wij waren samen nauw 

betrokken bij een Reform-drogisterij die omschakelde naar Natuurvoedingswinkel.  

Dat werd mijn laatste ‘zetje’ naar de groene draad in mijn leven. 
 

Consumentenkring vanaf 1978 

Alles wat ik in de afgelopen 50 jaar heb opgezet, had voor mij een vanzelfsprekende 
link naar de WMR. “Dicht bij mijn woonomgeving en tegen grootschaligheid”, was mijn 

motto. In samenspraak met Wies Cobben -destijds secretaris van WMR- startten wij 

twee voedingscursussen, Wies in Rhenen en ik in Elst. Ook informatieavonden met 
voorlichting over gezond en vegetarisch eten, biologisch dynamische landbouw en 

het opzetten van voedselkringen verzorgde ik in Elst. Daardoor vergrootte mijn netwerk. 

 
In 1980 resulteerde dat in de oprichting van de 

consumentenkring “Speenkruid”, waar 60 gezinnen zeer 
betrokken verenigingslid werden. In het winkeltje in ons huis 

werkten er wekelijks vier leden mee aan de verkoop van al het 

biologische voedsel, dat een keer per week geleverd werd.  
Ons grote voorbeeld was “De kleine Aarde”, de proefboerderij 

in Boxtel. Zij verdeelden voedingswaren als kleinschalige, 

gespecialiseerde (groot)handel in Brabant en Utrecht. Zij 
brachten ons brood en gebak, zuivelproducten, verse 

groenten en kruiden, droge waren en o.a. Weleda 

verzorgingsproducten. In die tijd deden ook de 
‘vleesvervangers’ hun intrede t.w. tofu en tempeh. Door middel van het geven van 

kookcursussen maakte mijn collega Janja Haloui en ik onze leden bekend met 

natuurlijker en verantwoord koken. We gingen op excursie en nodigden gastsprekers 
uit.  

 

Na 15-jarig boeiend bestaan, was Elst rijp voor een echt natuurvoedingswinkeltje. Toen 
hebben we toch “Speenkuid” opgeheven, omdat er inmiddels in Rhenen en in 

Veenendaal grotere groene winkels waren gevestigd met heuse winkeliers. 
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Vrijwilligerswerk bij gemeente Rhenen: Wijkcomité Elst 

Ik breidde ik mijn vrijwilligerswerk in Rhenen uit door 

mee te denken bij de oprichting van Wijkcomités. Luit-
Jan Purmer was hiervoor bij de gemeente ingehuurd 

en hij werd voorzien van bewoners-kennis door o.a. 

ondergetekende. In 2000 startte in ons dorp het 
Wijkcomité met zeven personen. Ik werd 

verantwoordelijk voor de ‘groene taken’. Het 

Wijkcomité was een mooie ontwikkeling naar 
participatie. De leden brachten items in en hadden 

contacten in Elst. Helaas kwam inbreng soms niet op 

de bureaus op het gemeentehuis… Zo bleven Elster 
verlangens en wensen steken bij het comité. Dat 

werkte uiteindelijk heel demotiverend en toen we 

bijna 12,5 jaar. bestonden hebben we bedankt voor 
‘de eer’. De klankbordgroep “Structuurvisie Rhenen” 

vroeg in die tijd om inwoners als leden en daar heb ik toen lange periode een zetel 

bezet! Altijd weer met terugkoppeling naar de milieuwerkgroep en naar de inwoners 
van Elst. 

 

 
 

 

 
 

 

‘Mijn achterban’ hield ik op de hoogte met maandelijkse informatie in de dorpskrant 
“De Hank”. Ook zo’n boeiend en bloeiend initiatief, dat opgezet werd vanuit het 

dorpshuisbestuur Elst met Arnold Stuyvenberg en Tineke Verkroost als grondleggers. 

Communicatie en het betrekken van alle inwoners: het verbinden van autochtonen 
en ‘import’, dáár was nog een fikse kloof te dichten in ons dorp. “De Hank” werd 

opgezet in 1975 en ik heb daarin gedurende 45 jaar maandelijks een pagina verzorgd. 
Het ging aanvankelijk over de WMR, later over Speenkruid, groen in de Wijken, over 

zwerfvuil prikken en duurzaamheid en het Repaircafé. Als iets “klaar” was, begon ik iets 

nieuws. 
 

Voor het zwerfafval prikken was ik in 2012 de initiatiefnemer in Elst. We startten met een 

ploeg van 12 vaste mensen. Later heeft ZAAP (ZwerfAfval Adoptie Plan) het stokje 

overgenomen en nu worden wij nog aangestuurd door een bestuur uit Rhenen. 

 

Mijn laatste initiatief: Repaircafé Elst  

Het nieuwe project wat ik opzette was het Repaircafé Elst. In december 2014 gestart 

ná een privébezoek aan een werkmiddag in Rhenen in de Tollekamp. Daar werd ik 
enthousiast en dacht: “Dit is óók goed voor Elst”. Na mijn motiverende verhaal in een 

kerngroepsvergadering werd de WMR onze eerste sponsor voor dit nieuwe initiatief in 

Elst. Inmiddels was hier het “Bestegoed” en daar vonden we onze plek op de eerste 
dinsdagmiddag van de maand. Na een wervingsactie in “De Hank” begonnen we 

met 14 personen met diverse achtergronden. We kunnen (bijna) alles, hebben een 

sociale functie als café en de reparateurs proberen hun kennis en kunde uit te dragen 
aan jonge en oude ‘klanten’. Landelijk worden de Repaircafé’s gesteund door een 

koepelorganisatie met drie beroepskrachten op kantoor. Op dit kantoor in Amsterdam 
worden er databases bijgehouden en uitgewisseld met het ministerie i.v.m. landelijke 

verplichtingen voor de industrie om duurzaam(er) te (gaan) produceren. 

 

 

 

Korte inspanningen 
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Bij Natuur en Milieu Utrecht volgde ik in 2015 de cursus 
Ruimtelijke Ordening. Dit was ter voorbereiding van de 

ontwikkelingen o.a. langs en in de uiterwaarden en diverse 

bouwplannen. 

Voor de bouwaanvraag van een zendmast op het sportpark 

in Elst 2013/2014, reikte mijn kennis niet ver genoeg. Samen 
met Willy Hoorn pakte ik dat dossier op. WMR boekte helaas 

géén resultaat. Ook van de toezeggingen dat het ‘een 

simpele mast’ zou worden 
blijkt na bijna 10 jaar niks 

meer! Curieus blijft dat ik 

als particulier geen 
bezwaar kon indienen 

tegen de zendmast. De 

afstand bedroeg 213,5 meter van mijn woning en 
dat was 13,5 m te veel. Daarom was ik als particulier 

niét ontvankelijk. Maar goed dat Stichting WMR onze 

belangen juridisch behartigen kan! 
 

Daarna kwamen er meerdere én vooral ingewikkelde dossiers op mijn (gedeelde) 

bord. 
 

Reactivering van de Loswal aan de Opslag en Herinrichting terrein Machinistenschool 

bij de oude steenfabriek a/d/ Fabrieksweg i.v.m. Ruimte voor de Rivier, waar ik het 

woord voerde mede namens de WMR. Ook de bouwplannen voor 27 huizen aan de 

Oude Weg. Hier zijn er na WMR-bezwaar van Jules Scholten, Piet van Klaveren en 

ondergetekende maar 12 woningen gerealiseerd. 

 

De verkoop door Rijksgebouwendienst van het voormalige MOB-complex aan 

Zwijnsbergen, was ook heftig.  Hiervoor richtte ik het comité “MOB naar de natuur” op, 
met twee mensen van WMR en vier dorpsgenoten. Het grootste succes wat we 

hiermee boekten bestond 

uit een ondersteuning van 
900 handtekeningen door 

een Petitie tegen 

bedrijfsvestiging en/of 
woningbouw. Momenteel 

hebben wij heel prettig 

contact met de enige 
huurder op het terrein: een 

landelijke politiedienst die 

opleidingen verzorgt. Het 
blijft voorlopig 5 jaar een 

oase van rust. 

 
     

Als laatste gemeentelijke project stapte ik met donateur Wim van Zanten én Willy Hoorn 

in het dossier “Duke en Roks” aan de Franseweg alhier. Dit project loopt nog en we 
moeten afwachten wat (de keus van de politiek in 2021 om daar tóch te laten 

bouwen) zal opleveren: een gifschandaal zoals het vroegere Lekkerkerk? Wij als WMR 

deden er alles aan om dát te voorkomen.  
 

In 2017 behaalde ik het certificaat “Energie-ambassadeur” van gemeente Rhenen na 
een opleiding van lessen.  
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In 2019 werd mijn medewerking bij het project 

“Heuvelrugtuinen” ook beloond, dit keer met een 

oorkonde, met de vermelding dat onze tuin 
(Franseweg 102) aan alle criteria voldoet van een 

inheemse Heuvelrugtuin volgens de richtlijnen die 

hiervoor zijn opgesteld. Vooral het onderwerp 
waterberging kreeg bij ons extra aandacht. Door het 

oude bouwjaar van ons huis (1903) is het peil heel 

laag. 
 

Tussen de bedrijven door werd ik in 2018 aangemeld 

voor de nominatie “Vrijwilliger van het Jaar”. Dát 

werd ik niet, maar ik deelde een tweede plaats. 

Maar…ik werd wel gevraagd in de werkgroep 

“Recreatie en Groen” van de Dorpsraad Vereniging 
Dorpsbelang Elst (DVDE) en daarvoor ging ik o.a. 

met Wim van Zanten -met een gift van de Lyons 
Rhenen/Veenendaal - zitbanken uitzetten in het 

groen rond en ín Elst, om wandelaars genietend van 

het groen te laten uitrusten. 
 

Mijn activiteiten binnen de Dorpsraad en het 

Repaircafé wil ik aanhouden. “De samenbinder” 
van al mijn vrijwillige, maatschappelijke inzet is het 

belangrijkste voor mij. En dat is en blijft de Werkgroep Milieubeheer Rhenen, waar ik 

graag tijd en aandacht voor maak. Dát blijft mijn drijfveer én blijft mij in beweging 
houden op mijn groene levenspad. 

 

P.S. 
Een interview afnemen bij jezelf is moeilijker dan je denkt. Zéker nu er over bijna 50 jaar 

mijn “WMR-geschiedenis” beschreven moet worden. Ik ben in vogelvlucht boven mijn 

eigen leven gaan hangen. Details van acties zoals b.v. “Reinwater”, “Rhenus schoon”, 
“Kernenergie NEE”, de 1’ (landelijke) blikcontainer op de Fred v.d. Paltshof enz. enz. uit 

de periode 1972-2010, komen vast in andere verhalen in deze jubileum-Nieuwsbrief 

voor het voetlicht. Mijn ‘groene draad/daad’ is wel helder. Ook dat ik als inwoner van 
ELST meer betrokken ben bij wat er hier in het dorp speelt. Dat ik niks schrijf over de 

acties tegen de nertsenfarm destijds en voor een zonne-akker aan de bosrand nu, is 

even te gedetailleerd. Ik vind het wel mooi zo. 
 

 

HERINNERINGEN AAN DE WMR 

 
Tekst: Klaas Hitman 

 

De aanleiding 

In Wageningen was ik actief in de natuurbeschermings-
groep van de KNNV (Vereniging voor Veldbiologie) die 

bijeenkwam in de kelder van de familie Tjallingii, 

waarbij veel besproken werd over de gevolgen van de 
komende verandering (of was het een nieuwe wet?) 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hierin gaat de 
gemeente haar bestemmingsplannen ter inzage 

leggen en dan kan er gedurende een maand bezwaar 

gemaakt worden bij de gemeente. Als je dat niet 
gedaan had, kon je ook niet later in de procedure nog 

bezwaar maken of in beroep gaan. Ook was er in de 

nieuwe Wet de mogelijkheid om voor kleine 
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aanpassingen een zogenaamde artikel 12 procedure te volgen waarbij de 
bezwaartermijn maar 14 dagen was. Later zou blijken dat door deze versnelde 

procedure soms hele industrieterreinen mogelijk zijn gemaakt! In de 

natuurbeschermingswereld werd de nieuwe Wet met grote vreze tegemoet gezien. 
“Bijltjesdag” werd de invoeringsdatum genoemd! Wat was het geval? De aan 

Natuurmonumenten gelieerde Contact-Commissie voor Natuur- en Landschaps-

bescherming met Peter Nijhoff als centrale spil, speelde een belangrijke rol in de 
natuur- en landschapsbescherming in Nederland. Maar met decentralisatie van de 

Ruimtelijke Ordening naar gemeenten zou men niet meer in staat zijn om de plannen 

van alle gemeenten te volgen. De mogelijkheid om op tijd bezwaar te maken tegen 
ongewenste ingrepen zou hierdoor heel erg ingeperkt of misschien wel onmogelijk 

worden. 

 

Hoe hierop te reageren? 

In vele discussies in de kelder, waarbij er directe lijntjes met de Contact-Commissie 
waren, kristalliseerde zich een structuur uit van een Landelijke organisatie met 

Provinciale federaties en Gemeentelijke werkgroepen. Uiteindelijk is de Contact-

Commissie omgevormd tot de Stichting Natuur en Milieu op landelijk niveau (waar 
Siebe Algra later is gaan werken). Daarna zijn er op provinciaal niveau Milieufederaties 

opgericht waar een professionele kracht kon worden aangesteld die ook 

gemeentelijke werkgroepen kon ondersteunen.  
De KNNV-werkgroep Wageningen e.o. met Siebe Algra en Jan Swart als drijvende 

krachten, kon in die gemeente verdergaan. Maar de gemeente Rhenen, die ook viel 

onder de KNNV Wageningen e.o. was lastiger omdat Rhenen onder een andere 
provincie (provincie Utrecht) viel, met andere provinciale streekplannen etc.  Het zou 

dus beter zijn om in Rhenen een eigen gemeentelijke werkgroep van de grond te 

krijgen die hier alles kon volgen. 
 

De start 

In de regionale krant zagen we dat een aantal mensen uit Rhenen bezwaar had 

gemaakt tegen een voorgenomen uitbreiding van Ouwehands Dierenpark. Met die 

mensen is contact gezocht. Bij Tina Clous zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen om 
de mogelijkheden te bespreken. Er was al snel overeenstemming om een permanente 

werkgroep op te tuigen. Omdat wij inmiddels een nog te bouwen huis hadden 

gekocht in Rhenen, ging ik ook alvast meedoen in Rhenen. En nu moet ik graven in 
mijn geheugen: Hein Veenstra, Tina Clous, Henk Koster, Co Steenman en Van Wijk (of 

kwam hij kort erna?) waren naast Siebe Algra, Jan Swart en ik bij die startbijeenkomst. 

Mogelijk ben ik iemand vergeten. Na enkele bijeenkomsten is besloten om te kiezen 
voor een stichtingsvorm in verband met eventuele aansprakelijkheden bij de 

procedures voor bezwaar maken enz. Tina heeft toen geregeld dat de plaatselijke 

notaris voor een vriendenprijsje de stichtingsakte zou opstellen en in orde maken. 
Wat de eerste activiteiten waren, schiet me niet zo te binnen. Naast contact leggen 

met de gemeente over het landschappelijk- en groenbeheer hebben we ons 

bemoeid met bestemmingsplannen en vooral met de vele afwijkingen die steeds 
voorgesteld werden.  

 

Na enkele jaren zijn we ook wilgen gaan knotten. We wilden ook educatief aan de 
slag en hebben een tijd lang een rubriek in de Rhenens Betuwse Courant gehad. 

Hiervoor heb ik vele stukjes geschreven. De rubriek eindigde tenslotte omdat ik een 
stukje tegen het gebruik van de Vaponastrip had geschreven en de courant dat 

weigerde te plaatsen, omdat het een door haar adverteerders veel verkocht artikel 

betrof. In die tijd zag je in heel veel huishoudens van die gele strips in slaapkamers, 
keukens e.d. hangen tegen vliegen. Dat leverde in de werkgroep een flinke discussie 

op of we dan wel door konden gaan met de rubriek als we niet mochten schrijven wat 

we wilden. Ik geloof dat we toen gestopt zijn. 
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Verder staat me nog levendig voor de geest 
dat ik met Tina naar de oprichting en 

vergaderingen van de Stichtse Milieu Federatie 

gingen in haar Dafje met de wasknijper die ze 
op de startschakelaar zette als ze het licht aan 

deed. Ze was ooit eens vergeten het licht uit te 

doen en stond toen ergens ver van alles met 
een lege accu. Tina’s creatieve geest bedacht 

toen de wasknijper. Later ging ik met Fortanier, 

die ook al snel lid van de werkgroep werd en 
ook een tijd voorzitter was, naar dergelijke 

bijeenkomsten. Ik kijk heel positief terug op die 

tijd in de werkgroep. Niet alleen wat de 
resultaten betreft maar ook op de sfeer die er 

was. Toen ik in de gemeenteraad ben gekozen 

vond ik dat ik dat niet moest combineren met 
de werkgroep.  

 

 

MIJN FIJNE TIJD BIJ DE WMR 
Lid van de kerngroep van 2003 tot 2016, bestuurslid van 
2004 tot 2015, secretaris van 2004 tot 2011 

 
Tekst: Jules Scholten 

 

Mijn betrokkenheid bij de WMR begon in 2003 toen 
Willy Hoorn mij vroeg om het milieueffectrapport (MER) 

te bestuderen dat was opgesteld voor de 

voorgenomen stort van verontreinigd slib in de 
voormalige zandwinput Ingensche Waarden 

tegenover Elst. De WMR maakte zich zorgen over dit 

project vanwege de mogelijke verspreiding van 
verontreinigingen in het milieu als de slibstort op 

ongecontroleerde wijze zou worden uitgevoerd. Ik 

begreep dit en bestudeerde het MER en zo kwam ik in 
de kerngroep. Daarvoor had ik al kennisgenomen van 

de WMR in de zaak van het plan van Rhenen voor de 

Palmerswaard met de ontwikkeling van een 
jachthaven. Ik had daarbij een andere partij (Stichting 

Uiterwaarden Rhenen - StUR) erop gewezen dat voor 

het bestemmingsplan een MER opgesteld moest worden. Rhenen was zo onverstandig 
dit niet te doen, waarop de StUR de verplichting tot het opstellen van een MER opnam 

in haar beroep bij de Raad van State. Dit had tot gevolg dat het bestemmingsplan 
werd vernietigd. De gemeente had wel degelijk een MER moeten opstellen. Deze 

ervaring leerde mij dat een belangenorganisatie als de WMR ook baat heeft bij kennis 

over regelgeving en procedures.  
  

Ik had nog een reden om mij te interesseren voor de WMR. Na mijn pensionering in 

2002 als secretaris/directeur van de Commissie voor de MER, waarbij ik vele jaren actief 
was geweest op nationaal en internationaal terrein, had ik zin om mij bezig te houden 

met het belang van natuur en milieu op lokaal niveau. De gemeente Rhenen is 

gelegen in drie verschillende landschappen, ieder met hun eigen mooie 
gebiedskenmerken: de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei en de uiterwaarden 

van de Rijn. Ik besefte dat de natuur- en milieuwaarden van deze landschappen alle 

aandacht en bescherming nodig hadden en wellicht kon ik daarbij helpen. 
 

Ik voelde mij direct thuis in de kerngroep. Allen toonden zich zeer gemotiveerd en 

bevlogen met hun kennis over natuur, milieu, ruimtelijke ordening en vaardigheden 



 20 

over het financiële beheer, de juridische aspecten, de redactie van de Nieuwsbrieven 
en de opzet en beheer van de website.  

 

In 2004 kwam in de kerngroep een aantal fundamentele vragen aan de orde over 
onze doelstelling en wijze van optreden. Er werd besloten tot een interne evaluatie. Ik 

mocht de mening van de kerngroep leden bundelen en verwerken tot 

gespreksonderwerpen. De bijeenkomst vond plaats in september 2004. Ik mocht de 
bijeenkomst leiden. Er werden belangrijke beslissingen genomen, waaronder de 

opstelling en verspreiding van een ‘mission statement’ om duidelijk te maken waarvoor 

de WMR staat en wat zij wil. Er kwam een nieuw bestuur met Han Runhaar als voorzitter 
en opvolger van Wil Schulte; Tom Mensink werd vicevoorzitter; ik volgde Piet van 

Klaveren op als secretaris; Alie de Boer bleef aan als penningmeester en Willy Hoorn 

als bestuurslid. De toekomst zag er goed uit. 
 

Als secretaris bereidde ik onder meer de vergaderingen van de kerngroep voor en 

maakte de verslagen. Ik zorgde ervoor dat de agenda ruimte bood voor 
mededelingen die tijdens de vergadering niet meer besproken hoefden te worden. 

Het was mij namelijk in mijn eerste jaar bij de kerngroep opgevallen dat vergaderingen 
onnodig lang duurden vanwege mededelingen over - weliswaar interessante 

onderwerpen - die echter geen beslissingen vereisten. Aldus konden de vergaderingen 

meer efficiënt plaats vinden met de focus op te nemen beslissingen. In 2005 trad Roel 
van de Weg toe tot de kerngroep. Na het vertrek van Tom Mensink werd Roel vice 

voorzitter en nam hij - met instemming van Han Runhaar - op zich de vergaderingen te 

leiden. Roel volgde strikt de agenda en lette erop dat de tijd efficiënt werd gebruikt. 
 

Ik heb het voorrecht gehad om vele activiteiten van de WMR mee te maken. Ik had 

het voortouw bij een aantal memorabele projecten. Ik noem hierbij drie projecten: 
 

• De berging van verontreinigd slib in de voormalige zandwinplas Ingensche 

Waarden tegenover Elst hield de gemoederen in Rhenen, maar ook in Buren lange 

tijd bezig. Mede door onze inbreng in een overleggroep gestart door de provincie 
Gelderland, werd in de uiteindelijke uitvoering het verontreinigd slib in de plas 

gecontroleerd geborgen en met schoon slib afgedekt. In de uitgangssituatie was 

de plas tientallen meters diep en ecologisch oninteressant. Door de opvulling en 
de afdekking met niet verontreinigde grond ontstond een ecologisch interessante 

ondiepe plas. Het resultaat was met recht een win-win situatie.  

• De ontwikkeling van het bedrijventerrein Middelwaard West pal tegenover Rhenen 

met een veevoederfabriek, een bedrijf voor de opslag onder water van zand en 
grind en een houtversnippering bedrijf. Bij het verweer tegen dit project werd 

intensief samengewerkt met de stichting Comité Middelwaard West (CMW). De 
gemeente Buren had in het voornemen weinig rekening gehouden met de zicht- 

en milieuhinder voor Rhenen. De CMW en de WMR slaagden erin dat drie 

bestemmingsplannen via beroepen bij de Raad van State werden vernietigd op 
grond van de crisis- en herstelwet. Het volgende verbeterde plan werd wel goed 

bevonden door de Raad van State.  

• In de uitvoering van het 

plan werd de oorspronkelijke 
ruïne van de voormalige 

steenfabriek gesloopt en 

vervangen door goed 
ogende bedrijfshallen voor 

ontschorsing en 

houtversnippering. De 
onderwater opslag van zand 

en grind bleek uiteindelijk 

minder hinder op te leveren 
voor Rhenen dan 

oorspronkelijk was 
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verondersteld. Het voornemen van de veevoederfabriek om naast de bestaande 
22 meter hoge silo een 60 meter hoge silo te bouwen, ging toch niet door vanwege 

de verminderde vraag naar veevoer.  

Na een formele klacht bij Buren maakte het gemeentebestuur excuus voor de 
onbehoorlijke wijze waarop het bestuur en de ambtenaren de CMW en de WMR 

hadden dwars gezeten en gefrustreerd tijdens de achtereenvolgende procedures. 

Eind goed, al goed. 
 

• De provincie Utrecht lanceerde de herinrichting van 

de N225 over de Grebbeberg in de insnijding met 

verbreding van de weg en aanleg van verhoogde 

fietsstroken. De WMR wist te bereiken dat het 

oorspronkelijke plan werd aangepast zodat er veel 
minder bomen hoefden te worden gekapt. Daardoor 

bleven de boomkruinen boven de insnijding elkaar 

raken voor de migratie van boomdieren, zoals 
boommarters en eekhoorns. Tevens besloot de 

provincie om een ‘ecobrug’ aan te laten leggen op 

het diepste punt van de insnijding voor de migratie van 
dieren tussen de beide delen van de Grebbeberg die 

door de N225 worden gescheiden. Wij waren tevreden 

met de uitkomst. 
 

Verder waren er ook vele 

leuke acties. Zo wist de WMR  
voor elkaar te krijgen dat 

tijdens het lustrum van de 

WMR in 2006 de WMR-vlag 
wapperde naast de 

gemeentevlag bij het 

gemeentehuis en kon de 
WMR in 2007 een voorstelling 

organiseren in de hal van het 

gemeentehuis van de film van 
Al Gore: ‘An inconvenient 

truth’.  
 

 

Ook heb ik goede herinneringen aan het harde werken op zaterdagen met de 
natuurwerkgroep van Han Runhaar in Kwintelooijen en de vele andere natuuracties, 

zoals het bramen rooien in 2007 met onder meer Dirk Prins in actie. 

 
De relatie met de gemeente was niet altijd even succesvol en was afhankelijk van de 

politieke samenstelling van het bestuur. De gemeente besefte soms niet goed hoeveel 

kennis de WMR heeft op het gebied van natuur en milieu waarvan het goed gebruik 
zou kunnen maken in het belang van een goed geïnformeerde besluitvorming. Er was 

een periode waarop op ons initiatief er twee keren per jaar overleg plaats vond met 

wethouders en ambtenaren. Daarin werd van onze kant veel tijd gestoken. Helaas 
luwde de belangstelling van het bestuur na enige tijd en kwam er een einde aan de 

overleggen. De contacten met diverse ambtenaren bleven echter goed. 

 
In de loop van de tijd werd de vaste kern versterkt met de komst van Anita Berends, 

Luuk Derks, Michiel Houthuijzen, Pascalle Jacobs, Anja Langefeld, Merimari 

Kimpanpää, Ineke Kroes, Hans Molkenboer, Marjolein Posthumus, Sander van Opstal, 
Esther Slotboom, Tamme van der Wal en Pieter Windmeijer. Sommigen namen na 

enige tijd weer afscheid, terwijl Luuk Derks, Hans Molkenboer, Sander van Opstal en 

Esther Slotboom bleven. De vaste kern met Han Runhaar, Roel van de Weg, Willy Hoorn, 
Wil Schulte, Alie de Boer, Dirk Prins en ik bleef actief door de jaren heen. Ik bleef 
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functioneren als secretaris tot 2011 en ging daarna door als bestuurslid. In 2013 
verhuisden mijn vrouw Ans en ik naar een appartement in Wageningen waar ik in 2016 

secretaris werd van de Vereniging van Eigenaars van het appartementengebouw. Het 

werd toen tijd om afscheid te nemen van de WMR. De band met de WMR bleef 
bestaan met het doen van enkele klussen, zoals voor de kascommissie.  

 

Het is knap dat de WMR functioneert zonder subsidie van de gemeente of anderszins 
en haar vrijwillige werk geheel onafhankelijk kan doen door ruimhartige financiële 

bijdragen van haar donateurs. 

 
Ik heb genoten van mijn actieve tijd als bestuurslid en lid van de kerngroep. Het is dus 

duidelijk dat ik de WMR een heel warm hart toedraag. De WMR is inmiddels 50 jaren 

oud maar nog lang niet ‘der dagen zat’ in het behartigen van het natuur- en 
milieubelang in Rhenen.  

Op naar volgende lustra! 

 

 

DE WMR IN ACTIE 
 
Tekst: Sander van Opstal en Han 
Runhaar 

 
In dit artikel willen wij enkele 

hoogtepunten van acties door 

de WMR benoemen. Ook 
willen we kort aangeven wat 

ervan geleerd kan worden. 

Immers de WMR zal hopelijk 
nog vele jaren bestaan. 

 

Geen asfaltfabriek in de Middelwaard 

Geen asfaltfabriek in de uiterwaarden tegenover ons mooie stadje! Al meer dan 30 

jaar geleden kwamen er plannen in de krant: er zou, in de Middelwaard, recht 

tegenover Rhenen een asfaltfabriek komen.  Stank, rook lawaai, zware vrachtauto’s 
over de Rijnbrug, en het uitzicht vanaf Rhenen op de Rijn en de uiterwaarden danig 

aangetast. Deze asfaltfabriek stond al meerdere jaren in Wageningen, naast de 

haven. Na acties van omwonenden was besloten dat deze verplaatst zou worden 
naar een nieuwe plek, naar een rustige uithoek van de provincie Gelderland waar 

maar weinig inwoners van Gelderland er nog last van zouden hebben. Maar die 
uithoek was in de Betuwe net tegenover Rhenen, in het mooiste uitzicht van Rhenen 

op de Rijn. Al gauw bleek dat het proces vergevorderd was: alles was in kannen en 

kruiken, en ook gemeentebestuur van Rhenen en de raadsleden zagen weinig 
mogelijkheden om deze plannen nog tegen te houden of te veranderen. 

De WMR heeft toen het initiatief genomen om een actie te beginnen tegen deze 

verplaatsing naar het mooiste uitzicht van Rhenen. De WMR heeft een aantal dingen 
gedaan: om de Rhenenaren te mobiliseren is er een bijeenkomst in “Het Viaduct” (nu: 

Steakhouse Cunera) georganiseerd. De WMR heeft er daarbij voor gezorgd dat er een 

ervaren en onafhankelijke vergadervoorzitter (een ex- lid van de 2de Kamer) zou 
komen.  Ook waren enkele wetenschappers uitgenodigd om de nadelige 

milieueffecten op een feitelijke basis uit te leggen. De bijeenkomst leidde tot een 

actieve houding in Rhenen en de bereidheid om in actie te komen. Ook leverde de 
bijeenkomst belangrijke feiten en inzichten op over de nadelige effecten. Vervolgens 

heeft de WMR een delegatie van de omwonenden van de huidige asfaltfabriek in 

Wageningen uitgenodigd om te laten zien waar de asfaltfabriek dan terecht zou 
komen en wat de milieueffecten zouden zijn. De totale belasting van de asfaltfabriek 

op de natuur en op het milieu werd bij deze verplaatsing groter, en de milieulasten van 

de verplaatsingskosten waren ook erg hoog. Vanaf het moment dat we gezamenlijk 
de Rijnbrug in de richting van Kesteren opliepen, om de situatie te bekijken, was al 
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duidelijk dat de WMR haar punt gemaakt had. De actiegroep begreep dat het 
verplaatsen van de asfaltfabriek van de haven van Wageningen naar een plek recht 

tegenover Rhenen geen goed idee was. Vervolgens heeft de WMR-contact gelegd 

met het bestuur van de provincie Gelderland, namelijk met de gedeputeerd voor deze 
kwestie. Die had inmiddels al wel door dat het niet ging zoals gehoopt. Op een vroege 

maandagmorgen is het betreffende GS lid gebeld. Hem werd verteld over onze actie 

en argumenten, en de steun voor de actie van de WMR in Rhenen. Dat werd aan de 
andere kant van de lijn niet leuk gevonden. Zo laat in het besluitvormingsproces nog 

zoveel tegenstand, dat was helemaal niet verwacht. Een week later kon wethouder 

Henk van den Berg de zaak afmaken: hij ging op gesprek bij GS, en was in staat om 
“de bal precies in het inmiddels volledig openstaande doel te schoppen”. Kort en 

goed: er kwam geen asfaltfabriek n de Middelwaard, recht tegenover ons mooie 

stadje. (Wel kwamen er later andere plannen voor de Middelwaard, zie het artikel van 
Jules Scholten elders in deze Nieuwsbrief). 

 

Ecologische inpassing nieuwbouwwijk Vogelenzang aan de Rijn en de Grebbeberg 

Waar nu Vogelenzang ligt, lag tot zo’n twintig jaar geleden een industrieterrein met 

een kalkzandsteenfabriek. De naastliggende diepe plas (wel 30 meter diep) tussen de 
Rijn, de Grebbeberg en de woonwijk Vogelenzang, is ontstaan door afgraving om 

zand te winnen voor de steenindustrie.  

Foto vanaf Grebbeberg op zandwinplas en daarachter bouwterrein voor nieuwe wijk 
Vogelenzang. Foto: Han Runhaar, maart 2014.  
 

Maar het economisch klimaat veranderde, en de kalkzandsteenfabriek was niet langer 

renderend. Na vele jaren van leegstand werd besloten het uitgestrekte terrein, dat zo 

gunstig gelegen is vlak bij het NS-station en vlak bij uitvalwegen, te bestemmen voor 
woningbouw. Maar wat voor soort woonwijk moest het worden?  Het 

gemeentebestuur nam, onder leiding van wethouder Ad van Hees de touwtjes stevig 

in handen. Om te zorgen dat het een groene woonwijk werd, die ook draagvlak kon 
krijgen bij de bewoners van Rhenen werd er een adviesgroep in het leven geroepen. 

In de adviesgroep kwamen prominente Rhenenaren, zoals de voorzitter van de 

Ondernemersvereniging, landschapsdeskundigen uit Rhenen zoals Han Lörzing, 
mensen uit de samenleving, en een vertegenwoordiger van de WMR. 
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Om een lang verhaal kort te maken: op allerlei manieren is het groene en duurzame 
karakter in de wijk vastgelegd. Er kwamen wadi’s om het regenwater te conserveren 

en een ecologische plek in de wijk te geven. Uiteraard kwamen er veel zonnepanelen 

op de daken, iets wat toen nog een nieuwigheid was.  
Wat voor de WMR heel belangrijk was, was de ecologische inpassing van de wijk. Die 

spitste zich toe op twee aspecten. De WMR heeft suggesties gedaan voor de realisatie 

van een ecologische verbindingszone langs Vogelenzang. Deze ecologische 
verbindingszone verbindt onder andere de natuurgebieden van De Blauwe Kamer (en 

de natuurgebieden verder stroomopwaarts langs de Rijn) met die van de 

Palmerwaard en de Amerongse Bovenpolder. Een ander aspect waar de adviesgroep 
Vogelenzang en de WMR zich mee bezig gehouden heeft was de relatie tussen de 

wijk Vogelenzang en de Grebbeberg. Daarbij kon de WMR goed gebruik maken van 

de inventarisaties van onder meer Dirk Prins. Aanvankelijk waren er, bij de 
planontwikkelaars ideeën voor een wandeling rond de plas, en voor bebouwing op 

veel plekken aan het water. Vanwege de aanwezige natuurwaarden vond de WMR 

dat geen goed idee. Maar ook het Utrechts Landschap (eigenaar en beheerder van 
de Grebbeberg) was hier niet blij mee. Voortbouwend op de goede wil van de 

gemeente en gebaseerd op goede uitleg van de WMR over de aanwezige 
natuurwaarden (o.a. Ringslang maar ook andere amfibieën) en hun kwetsbaarheid, 

konden we voorkomen dat de hele plas omzoomd zou worden door wandelpaden. 

Uiteindelijk is er een wandelpad aangelegd dat ongeveer de helft van de oevers 
ontsluit. Het pad is ook een verbinding tussen Vogelenzang en het natuurgebied De 

Grebbeberg. Broedplekken en migratieroutes worden daarbij ontzien. Ook blijft de rust 

van de centrale waterplas, met zijn vele vissoorten en libellen, goed bewaard. 
 

Palmerswaard 

Eind vorige eeuw werd door de gemeente Rhenen een aantal ruimtelijke plannen 
ontwikkeld die het aanzien van Rhenen in negatieve zin hadden kunnen beïnvloeden. 

Eén van die plannen was om de Palmerswaard, het uiterwaardgebied ten westen van 

Rhenen, te gebruiken voor zandwinning.  
 

De resulterende zandwinplas zou dan kunnen worden gebruikt voor surfen. Bovendien 
zou een deel van de opbrengsten uit de zandwinning worden gebruikt om in de 

aangrenzende Verweide een jachthaven aan te leggen. Vanuit de WMR en de StUR 

(Stichting Uiterwaarden Rhenen) werd heftig geprotesteerd tegen deze plannen 
vanwege de schade voor de natuur en de aantasting van het fraaie – en door veel 

schilders in afgelopen eeuwen vastgelegde- aanzicht op Rhenen.  

 
Ondanks verzet van WMR en StUR stemde de gemeenteraad in met de plannen. 

Daarop werd door beide groepen bezwaar gemaakt bij de Raad van State. In het 

bezwaar werd uitgebreid ingegaan op de nadelige effecten op natuur en landschap 
die de plannen zouden hebben. Maar uiteindelijk bleek een door Jules Scholten 

ingebracht argument doorslaggevend: Hij had de StUR erop gewezen dat voor het 

bestemmingsplan een MER opgesteld moest worden (zie zijn bijdrage elders in deze 
Nieuwsbrief). En omdat dat niet was gebeurd werd in 2000 het besluit van de 

gemeente door de Raad van State vernietigd. De gemeente zag af van het alsnog 

laten uitvoeren van een MER. Dat zou veel tijd en geld kosten. Bovendien was een 
belangrijk argument vóór de zandwinning inmiddels weggevallen. De Rhenense 

kalkzandsteenfabriek Vogelenzang, de beoogde afnemer van te winnen zand, werd 

door de eigenaars gesloten omdat de fabriek niet meer rendabel was. In 2001 werd 
de Palmerswaard aangekocht door Het Utrechts Landschap en daarmee definitief 

veiliggesteld.  

 
Die inrichting van de Palmerswaard als natuurgebied heeft wel enige tijd op zich laten 

wachten. In het kader van het project ‘Stroomlijnen’ werd in 2012 door het bureau 

Stroming een eerste ontwerp voor herinrichting gemaakt. Daarin zou door de 
Palmerswaard een brede meestromende geul worden aangelegd. Die zou niet alleen 
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leiden tot een verbeterde doorstroming van de rivier bij hoogwater, maar de geul ook 
zou kunnen functioneren als paaiplaats voor allerlei riviervissen.  

 

Bij de opstelling van het plan werd 
echter naar mening van de WMR 

onvoldoende rekening gehouden met 

de betekenis van het gebied voor 
amfibieën en reptielen. In het 

oorspronkelijke plan van bureau 

Stromingen zouden veel van de door 
ontkleiing ontstane plassen en plasjes, 

en daarmee ook de kraamkamerfunctie 

van het gebied voor padden en 
ringslangen verdwijnen. 

 

Gelukkig wisten we als WMR de betrokken partijen ervan te overtuigen dat uitvoering 

van het oorspronkelijke plan nadelig zou zijn voor de natuur. In het 2014 door 

adviesbureau ARCADIS geschreven inrichtingsplan is rekening gehouden met het 
commentaar van de WMR door de strang kleiner te maken en de aanwezige plassen 

en plasjes zo veel als mogelijk te behouden. Dit heeft na herinrichting in 2016-2017 

geresulteerd in een mooi gebied dat rijk is aan planten, vogels, vissen, libellen, kikkers, 
padden en ringslangen. En dat het gebied na herinrichting goed functioneert als 

kraamkamer voor padden blijkt uit het feit dat in het voorjaar langs de Utrechtse 

Straatweg jaarlijks vele duizenden padden door de paddenwerkgroep worden 
overgezet naar de Palmerswaard.  

 

Kwintelooijen 

Mede door de grote afwisseling aan bodemtypen en reliëf heeft de voormalige 

zandafgraving Kwintelooijen zich de afgelopen tientallen jaren kunnen ontwikkelen tot 
een soortenrijk natuurgebied. Dat het gebied zich zo heeft kunnen ontwikkelen is niet 

vanzelfsprekend. In de loop van de jaren zijn er een aantal momenten geweest dat 

de ontwikkeling ook in een heel andere -voor de natuur ongunstige- richting had 
kunnen verlopen.  De concessie voor zandwinning in de zandafgraving Kwintelooijen 

liep in 1988 af. Afspraak met de provincie was dat het gebied na de ontgronding zou 

overgaan in handen van het recreatieschap. Omdat de gemeenten Rhenen en 
Veenendaal niet wilden meebetalen aan het beheer van het gebied was zocht het 

recreatieschap naar een mogelijk bron van inkomsten. Gedacht werd aan de aanleg 

van een 19-goles golfbaan die vrijwel het hele gebied in beslag zou nemen. Dit plan 
leidde tot felle protesten door de actiegroep Actiecomité Kwintelooijen Open (AKO), 

waarvan Dirk Prins namens de WMR lid was. Mede door de protesten van de AKO ging 

provincie niet akkoord met de aanleg van een golfbaan. Wel werd toegestaan dat 
de motorcross, die in 1976 van de Grebbeberg was verplaatst naar de zandafgraving 

Kwintelooijen, gebruik mocht blijven maken van de crossbaan in het gebied.  

Bij een inventarisatie door RAVON van de in de Palmerswaard aanwezige plassen werden de 
nodige ringslangen aangetroffen. Foto: Han Runhaar, augustus 2009. 
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In 1993 werd het gebied in beheer gegeven van het recreatieschap. Mede door de 
inzet van de toenmalige beheerder van het gebied, Peter Strijland, kon de 

zandafgraving zich ontwikkelen tot een bijzonder soortenrijk en landschappelijk fraai 

gebied. Volgens de boswet had eigenlijk na de afgraving het hele gebied weer 
aangeplant moeten worden met bos. Gelukkig is de aanplant niet goed aangeslagen 

en zijn daardoor vele mooie uitzichten bewaard gebleven. Het voortbestaan van 

Kwintelooijen als recreatie- en natuurgebied kwam weer in discussie rond 2010. Door 
de economische crisis, die in 2008 was begonnen met een bankencrisis, waren de 

gemeenten gedwongen fors te bezuinigen.  

Voor veel heuvelruggemeenten was dat reden om niet langer mee te willen betalen 

aan het recreatieschap. Bezuinigingen en onzekerheid over de toekomst waren voor 

het recreatieschap reden om het natuurbeheer in Kwintelooijen op een laag pitje te 
zetten. Met name het stoppen in 2010 van de begrazing met runderen had grote 

gevolgen. Door het stoppen van begrazing kregen bomen en braamstruiken alle kans 

zich te vestigen en te ontwikkelen en dreigde het gebied dicht te groeien. Dat was 
voor de WMR en IVN reden om samen in herfst 2011 de Natuurwerkgroep Kwintelooijen 

op te zetten. Doel van de werkgroep was om in elk geval de meest waardevolle delen 

van het gebied open te houden. Nadat duidelijk was geworden dat het 
recreatieschap daadwerkelijk zou worden opgeheven werd door WMR en IVN 

intensief gelobbyd bij de gemeenten Rhenen en Veenendaal om het beheer van 

Kwintelooijen over te nemen van het recreatieschap. In 2018 heeft dat uiteindelijk 
geleid tot overname door beide gemeenten van het gebied.  

Sindsdien is de begrazing met runderen hersteld en heeft de Natuurwerkgroep zich 
kunnen richten op het openmaken van alle terreindelen die in de periode 2010-2018 

waren dichtgegroeid met bramen en berken. Met name het bovenste deel van het 

heidegebied was behoorlijk dichtgegroeid. Inmiddels is het hele heidegebied weer 
opengemaakt, en mede door een beter toezicht is het gelukt om een aantal 

vogelsoorten die kenmerkend waren voor het heidegebied (boomleeuwerik, 

roodborsttapuit) terug te krijgen. Met als onverwacht extraatje dat ook de schuwe 
nachtzwaluw zich in het heidegebied heeft gevestigd.   

Het middengebied van Kwintelooijen, met daarin een aantal plasjes, was na 2010 volledig 
dichtgegroeid met elzen. Hier een vrijwilliger van de Natuurwerkgroep om de elzen af te 
zagen. Foto: Han Runhaar, augustus 2013. 
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DIRK PRINS: EEN MARKANT EN 

ACTIEF LID IN BEELD 
 
Tekst: Gerard Vernooij    

 

Dirk, zoon van een Purmerender 
melkveehouder, was als kind al verzot 

op (weide)vogels en al jong een 

gepassioneerd lid van KNNV. Dat kreeg 
een vervolg in een studie in 

Wageningen met een keuze voor 

zoveel mogelijk biologievakken als 
plantenziektekunde, entomologie, 

virologie en microbiologie. Onderzoek 

naar insecten deed hij in Frankrijk.  
Dirk werd rond 1980 lid van de 

kerngroep na verhuizing met Ans naar 
Rhenen. Van 1994-2001 was hij WMR- 

voorzitter. Samen met vooral Wies 

Cobben was hij veel betrokken bij ecologische kwesties. 
 

Veel actieve leden van de WMR, zeker de langer actief zijnde, laten zich kennen, naast 

inzicht en kritische stellingname bij natuur en milieuproblematiek, en deskundigheid bij 
thema’s, door uitgesproken interesses en veel passie. Bij Dirk is dat wel heel duidelijk 

want zodra hij de kans krijgt betrekt hij de natuur: de flora, de fauna en dan met name 

de inheemse kruiden en planten, insectenwereld, en vogels. Hij ging er dagelijks met 
kijker en vooral camera op uit. Geen foto van Dirk zonder camera in de buurt. Hij 

verzorgde eind jaren 70 “Rhenen maakt Rhenen wijzer -cursussen” in de Westpoort over 

planten, vogels en insecten. Ik heb veel meegekregen van Dirk tijdens excursies en 
gezamenlijke inventariseringen, al die parate kennis en dus observaties. Langs de Rijn, 

in het bos, bij de plantsoenen, overal kon je Dirk treffen met gebogen aandacht of 

fotograferend en noterend. En waar je hem ook trof, een gesprek over het hele 

Sander van Opstal & Hans van der Plas tijdens excursie in  Kwintelooijen.  Foto Fred Hoorn. 
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ecosysteem of een gedetailleerde soort was zo gestart. Doordat hij zich ook altijd 
verdiepte in de historische en culturele context van de natuur schreef hij vele prachtige 

en breedvoerige artikelen voor het KNNV-blad zoals een stukje n.a.v.  bij ziekte 

ontvangen ansichtkaarten met bloeiende zonnebloem: de betekenis voor kunstenaars 
als van Gogh, het magische zonnekrans effect, inspiratie en extase opwekkend, de 

kleurenleer van Goethe, Steiner en Jung, al die gele composieten die bijdragen aan 

het zomerse feest, en de feitelijke verwildering van de stijve zonnebloem…, als een 
complexe Jac.P. Thijsse, enthousiasmerend. 

 

Op het prachtige boekje “Natuurlijk Rhenen” ter gelegenheid van 750 jaar Rhenen 
drukte hij zijn stempel met soepele en rijke beschrijvingen van geologie en natuur van 

Plantage WIII en heide, Grebbeberg, Laarsenberg, Blauwe Kamer, uniek landschap en 

zijn thuis. Wel met zorgen. Daarmee een uitgesproken pleitbezorger voor behoud en 
herstel van biologische waarden, en altijd kritisch, wat cynisch, soms somber over 

menselijke tekortkomingen en falen ten koste van de natuur en het milieu. Hij koppelt 

biologie aan filosofische en psychologische beschouwingen, om het menselijke en 
maatschappelijke, waar je veel van kan leren en combineren als bioloog maar ook 

andersom: kijk eens meer biologisch, evolutionair naar de mens als diersoort, en wat 
religie toch allemaal niet met zich meebrengt. “Stofjes bewegen ons, zowel lichamelijk 

als geestelijk: alles is scheikunde en natuurkunde…”. Dirk kan daardoor letterlijk dicht 

bij de grond blijven maar ook in een tel metafysisch schakelen, en de mensheid te kijk 
zetten. 

 

Mijn kennismaking met Dirk was in de natuurvoedingswinkel Groene Kamer waar ik een 
stekje van de Jacobsladder uit zijn eigen wilde tuin meekreeg, uiteraard met een 

gesprek omlijst, want deze inheemse Polemonium Caeruleum….  Spoedig kenden we 

elkaar beter van het clubje paddenrapers wat door Dirk en zijn Ans was gestart en 
werd gecoördineerd, uitgroeiend tot een zeer succesvol initiatief. Dirk voelt zich 

bevoorrecht:  

“Ik kon me altijd uitgebreid in mijn hobby’s uitleven, daar had ik alle tijd voor met mijn 

parttime werk in het onderwijs, en door Ans”. Zo kon hij zich intensief verdiepen in natuur 

Foto gemaakt door Dirk van Ans in Plantage Willem III.  
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en milieu en zijn interesses in de filosofie en wereldgodsdiensten (m.n. oosterse) erbij 
combineren, en naast het veldwerk vooral ook veel lezen, en nadenken. “Heb altijd 

planten gefotografeerd”. En daar waren natuurlijk nogal die planten die hij heeft 

gedroogd; zijn collectie belandde via de WUR in het Rijksherbarium in Leiden. 
 

Dirk (en Ans) herinnert zich naast de vele overleg- en klankbordgroepen, veel 

praktische acties als het “gezellig, nuttig en gezond” wilgenknotten, de Rijnwateractie, 
en het paddenrapen, tot dat niet meer ging fysiek, met al dat speuren en gejaag in 

het donker. Het gidswerk op De Blauwe Bever en in de Blauwe Kamer en de andere 

gebieden van Het Utrechts Landschap. Gebieden waarover hij ook rapporteerde na 
zijn planteninventarisaties, en regelmatig stukjes schreef over wat daar allemaal bloeit 

en zingt en vlindert. De basisschool-activiteiten zoals in de bossen bij boomplantdag - 

die hem aan Ko Steenman doen herinneren met wie hij ook veel samenwerkte - en het 
aanplanten van schooltuinen bij basisscholen. Vanzelfsprekend was het bemannen 

van de WMR-stand bij gelegenheden en acties, zoals vanwege zonnepanelen eind 

jaren 90, die Dirk en Ans zelf al in 1999 lieten plaatsen. 
 

Eruit springt het inventariseerwerk van planten voor KNNV en Het Utrechts Landschap, 
en met impact voor de WMR. Inventarisering van wilde planten op allerlei plekken in 

de gemeente, van Gebbeberg t/m Elst, wat werd verwerkt in rapportages en acties 

richting gemeente. 
 

Natuurlijk was daar de WMR-Groennota en 

groene actie voor de gemeente plant-
soenendienst: het scholen van medewerkers 

op gifvrij onderhoud en het planten van 

bodembedekkers i.p.v. het kaal schoffelen. De 
basis hiervoor werd gelegd in de samenwerking 

met Jan de Ridder, hoofd plantsoenendienst. 

Dirk kweekte daartoe o.a. het plantje 
muizenoor en de gele dovenetel, nog wel op 

eigen terrein van de Rhenense plant-

soenendienst, achter de begraafplaats aan de 
Achterbergsestraatweg.  

 

Hij experimenteerde daarvoor al met het zelf uitplanten van gele dovenetel in 
openbaar groen.  Dirk verzorgde 

een scholingsprogramma voor 

Rhenense groenmedewerkers, en 
realiseerde dat zelfs ook in 

Amersfoort, Leeuwarden en 

Doetinchem. Sinds 1990 is het gif 
niet meer toegepast in de 

groenperken van Rhenen, een 

WMR-succes. Het eigen beheer 
van groenstroken en boom-

spiegels door buurtbewoners nam 

toe. “Maar kan nog veel beter, en 
let op, laat alleen inheemse 

planten toe”. Zelf voorzag Dirk 
veel boomspiegels van inheemse 

planten. 

 

Gele dovenetel in de tuin van Dirk 

Op excursie naar boerderij Henken in Achterberg voor een duurzaamheidsexperiment met 
Olifantsgras, dat bij verbranding energie oplevert. 
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Die deelnames aan de vergaderingen van de kerngroep geregeld vanaf 19:00 uur tot 
in de late uurtjes doorpratend en met elkaar lerend, en het voorzitterschap, ging hem 

best goed af. Dirk kon behalve eindeloos spreken ook het woord geven en de 

vergadering leiden. Tijdens een WMR-vergadering in oktober 2005 moest Dirk acuut 
naar het ziekenhuis met een ernstige thorax aortabloeding, en werd zijn gezondheid 

gaandeweg meer problematisch. Inmiddels is hij noodgedwongen volger-kern-

groeplid. Een jaar geleden kon hij nog meedenken over het initiatief voor herstel van 
de Graften op de Laarsenberg. Nu zijn geheugen gaat haperen is deelnemen aan 

initiatieven en activiteiten moeilijk. Dit alles tot zijn grote spijt. Het koninklijke lintje in 2007 

kon gewoon niet uitblijven.  
“Puur goud” van de Rhenense beuken en vijfdelig kaasjeskruid Paardenveld. Foto’s: Dirk Prins. 

 
 

HERINNERINGEN  
Kerngroeplid sinds 1972, penningmeester tot 2019 

 
Tekst: Alie de Boer-Waanders 

 
Het is in het begin van de jaren 70, in 1972 komt het 

rapport van Rome uit, “Grenzen aan de groei”. Al 

ver daarvoor was er het boek van Rachel Carlson, 
“Silent spring”. 

We woonden sinds kort in Rhenen en onze 

betrokkenheid bij deze problematiek bleek ook uit 
de stickers die op onze voordeur prijkten: 

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 

Milieudefensie, Waddenzee etc. Dit wordt 
opgemerkt door Annet Baars die dan lid is van de 

WMR. Zij bracht mij in contact met Tina Clous en de 

andere leden van de werkgroep. Tina had met enige mensen de Werkgroep tot 
Behoud van Natuur en Milieu in Rhenen opgericht, de latere Werkgroep Milieubeheer 

Rhenen (WMR). Dit vooral uit bezorgdheid over het milieu en de toekomst van haar 

kleinkinderen, dat was een heel belangrijke drijfveer.  
 

We hielden ons bezig met afval, vooral het beperken ervan, minder plastic, 

composteren etc. maar ook met vergunningen voor bedrijven, autospuiterijen enz.  
De werkgroep werd zo groot, dat de notulen in 12-voud werden vervaardigd: twee 

keer met vijf doorslagen typen. Later mochten we een stencil afdraaien bij de 

conciërge van de Wilhelminamavo. Het accent lag voor een groot deel op het voeren 
van kleine acties t.b.v. bewustwording van de inwoners van Rhenen, de 

gemeenteraad en B&W. Daarbij werden vaak eigen gebakken koekjes 
gepresenteerd, waarbij Annet en ik werden ingeschakeld. 
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Door de jaren heen hield de werkgroep zich bezig met een heel scala aan 

onderwerpen. Vaak was dat ook een weerspiegeling van de tijdgeest van dat 

moment. Lokaal zijn we regelmatig succesvol geweest en zaken die we bij de raad 
van State wonnen waren ook lucratief.    

 

Terugkijkend moet je concluderen dat een 50-jarig jubileum wel een zeer dubbel 

gevoel geeft. Veel zaken waar we toen tegen streden zijn ondanks alle kennis en acties 
toch gewoon doorgegaan. De invloed van werkgroepen zoals de onze is welswaar 

nuttig geweest maar in het perspectief van de huidige tijd jammer genoeg 

onvoldoende. Zelf had ik over de jaren heen de behoefte om de materie in een wat 
breder perspectief te beschouwen, de tijd lijkt er nog steeds niet echt rijp voor.  
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PADDENWERKGROEP AL 25 JAAR  
Sinds 2006 coördinator met Olga van de Donk 
 
Tekst: Gerard Vernooij 

 

“Let op, de paddentrek is weer begonnen”.  
De Rhenenaar wordt erop gewezen, het gaat 

iedereen aan. En sinds 1997 wordt hiernaar 

uitgekeken en georganiseerd actie op 
ondernomen, met veel succes. Dat is knap. 

Traag bewegende, gedreven dieren, deze 

gewone padden, zoveel natuurkracht 
uitstralend, zo innemend, op hun hoede maar 

volslagen kansloos in een onmogelijke 

wedkamp terechtkomend met het verkeer. Ze 
kunnen van hoogte springen, goed klimmen 

en zwemmen, wel 30 jaar oud worden, maar 

koude omstandigheden en verkeer pakken 
fataal uit, geen sprint, geen genade, zelfs niet 

op het fietspad, stel je voor hoe in drie minuten de tweebaansweg moet oversteken 

bij 80 km p/u, met een partner op je rug. Die dieren wil je helpen, die zetten je aan om 
ieder jaar opnieuw avond aan avond in het donker rond te lopen of van de fiets te 

springen, speurend, soms rennend, of noodgedwongen je hart vasthoudend af te 

wachten of dat stelletje op de rijbaan wordt vermorzeld. De paar waarschuwings- en 
snelheidsborden helpen niet veel, er gaat veel onverschilligs en beestachtigs uit van 

het anonieme verkeer. Verdriet en boosheid beroeren je. Maar een fascinerend 
natuurverschijnsel is het ook waar je getuige van bent, en bizar deze prehistorische 

levensgevaarlijke paddentrek naar dat vaste voortplantingswater. Ooit zal er met 

verwondering op ons worden teruggekeken, maar voorlopig blijft het noodzakelijk 
werk met veel effect, en wat met veel voldoening en onderlinge band wordt 

uitgevoerd. 

 

Het overzetten 

We zijn een van de wel honderd werkgroepen in het land en horen bij de top als het 

gaat om het aantal overgezette dieren: sinds 1997 zijn er handmatig 52.250 padden 
overgezet naar Palmerswaard en sinds 2015 ook de Grift, wat zo’n 85 miljoen larven zal 

hebben voortgebracht, die natuurlijk onderdeel zijn van het ecosysteem, bijna alle 

larven en jonge padden zijn voer voor andere dieren. Als we niet rapen sneuvelt 
wellicht 90%, of alles zoals boven op de Grebbeweg waar geen trek meer plaatsvindt.  

De gemeente draagt bij door in overleg de autoweg en Oude Veensegrindweg af te 

zetten vanwege het paddenverkeer naar Leemkuil en Kwintelooijen. Soms wordt er 
nagevraagd welke datum de weg weer open kan, “Wanneer de padden klaar zijn” is 

dan wat ongrijpbaar en lastig, maar zo gaat dat in de wilde natuur. 
 

In 1996 werden er door Dirk en Ans Prins voor het eerst padden van de weg gehaald 

en overgezet naar Palmerswaard, en sinds het jaar erop gebeurde dat systematischer, 
werden aantallen precies bijgehouden en ontwikkelde zich een organisatie met 

vrijwilligers en een stabiele kern. 

Met de jaren konden we telkens bouwen op zo’n 20 à 30 mensen tussen eind februari 
en half april en met roosters samenwerken, de een elke dag, de ander een keer in de 

week, tenslotte gaat het om handen, geen woorden maar daden.  Bijna jaarlijks 

afgesloten met een excursie met gezelligheid, waar het de paddenraper trouwens niet 
om te doen is, die is serieus en gedreven, niet zo’n mensen-mens, maar onderling 

schept het werk wel een bijzondere band. 
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Over resultaat. Landelijk is het aantal padden 

gehalveerd sinds 2008. Tuinen, natuur en milieu, 

wegen, het wordt overal moeilijker voor ze. In 
Rhenen gaat het relatief goed met de 

paddenstand. Het aanbrengen van 

faunascherm op drukke plaatsen heeft daarbij 
zeker geholpen, maar vooral het enthousiasme 

en het trouw en grondig overzetten heeft veel 

betekend. Het jarenoverzicht laat dit zien. 

In Rhenen gaat het de laatste 10 jaar gemiddeld 

om zo’n 4000 padden die van de weg worden 

geraapt bij de N225/Palmerswaard en 

Cuneraweg/de Grift Zideris. 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

P

W 
160 150 368 712 501 538 438 656 634 695 975 

1157 

 
689 

              

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

P
W 
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2064 
 

1307 
 

2328 
 

2829 
 

1979 
 

1332 
 

1774 
 

3062 
 

3614 2001 1728 2110 

Z
D ----- 

1101 
 

1515 
 

1503 
 

687   
 

1137 
 

1371 
 

1537 
 

2715 
 

1808 1827 1072 1032 

To

t.  3184 2836 3851 3532 3116 2703 3411 5777 5422 3828 2800 3144 

Jarenoverzicht van aantallen gewone padden.  
Faunascherm: per 2011 Palmerswaard, per 2015 Grift. 

 

Bijzonderheden 

Door de jaren heen waren er geen ongelukken bij dit 

best onveilige werk, wel soms gedoe met storende 
verkeersdeelnemers of een enkele buurtbewoner. Zideris 

reageert positief. Politie handhaaft de afsluitingen en 

steunt ons en laat zich zien. Er zijn ook een paar heel 
betrokken tieners die deelnemen, en ouders en ouderen, 

en opvallend meer vrouwen dan mannen. En er is sinds 5 

jaar de paddenredder Cryssie, jachthondje, zelf ook 
gered, met een voorliefde voor padden, en avond aan 

avond goed voor 1/3 van de padden die zijn baasje 

overzet, de fijne neus en oren doen wonderen als de 
padden zich ingraven of verstoppen en de pad weet 

zich daarbij gered door giftige klieren die afstoten. 

Cryssie duwt ze vooruit en neemt ze maar niet in de bek, 
maar dat uitzetten begrijpt ze niet zo. In de coronatijd was er een gemeentelijke 

ontheffing van de avondklok, en kon het werk doorgaan want er was wel verkeer. Bij 

het 25-jarig jubileum hebben we de rapers op de padden.nl-hesjes getrakteerd. Het 
vrijmaken van de schermen en het onderhoudswerk nemen toe, vooralsnog lukt dat 

nog kosteloos. 

 

Toekomst 

We redden het wel met de vrijwilligersgroep, telkens komen er wat mensen bij en vallen 
er af, een kleine kern is heel trouw en heeft sommige dieren al wel 10 keer overgezet, 

en er komen vrijwilligers al jaren van buiten Rhenen en ook van ver uit Druten. 



 34 

Mooi aan ons 25-jarig jubileum van de werkgroep is de prachtig pddenstand. Aan ons 

zal het niet liggen … 

Een toekomstwens mag niet ontbreken bij een jubileum. We kunnen nog meer 

helpende handen gebruiken. Een werkgroep in Elst bij de Rijksstraatweg is eigenlijk ook 
nodig. Bij de inrichtingsplannen van de Elster Buitenwaarden met amfibieënpoelen 

hebben we op de brede paddentrekroute gewezen waar niet bij stilgestaan was! En 

we kunnen niet wachten op dat de maximale snelheid van de N-wegen van 80 naar 

60 km teruggaat, wat zou dat veel uitmaken. 

Een wonderlijke foto van Koerheuvel in de mist, gemaakt bij Achterberg door Dirk Prins. 

 

NABESCHOUWING EN DE BLIK NAAR DE TOEKOMST 
 
Tekst: Sander van Opstal en Gerard Vernooij 

 
De WMR heeft vele acties ondernomen. Sommige acties waren succesvol, andere 

waren minder succesvol. In de verschillende artikelen elders in deze Nieuwsbrief 

worden tal van acties uit de vroege jaren van het bestaan van de WMR genoemd. Uit 
de laatste jaren zijn er nog meer acties te noemen. Een aantal voorbeelden daarvan 

wordt besproken in de artikelen van Han Runhaar en Sander van Opstal, in het artikel 

van Jules Scholten en in het artikel van Gerard Vernooij. Er zijn nog meer voorbeelden 
te noemen: 

• Tegenhouden bouw hotel langs Oude Veense Grindweg. 

• De Natuur Werkgroep Kwintelooijen blijkt een groot succes: orchideeën zijn 

teruggekomen en er is hervestiging van de Nachtzwaluw. 

• Paddenwerkgroep: in 25 jaar meer dan 50.000 padden overgezet. 

• Uitbreiding bebouwing in Panorama op de Rijn langs Utrechtse Weg is niet 

doorgegaan. 

• Goede acties samen met bewoners tegen een mogelijke jachthaven in 
Rhenen. 
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Toch moet ook gezegd worden dat niet iedere actie tot voldoende positief resultaat 

heeft geleid. Enkele voorbeelden:  

• De Kavelruil Binnenveld is voor wat betreft de natuuraspecten niet goed 

genoeg verlopen; er is onvoldoende natuurherstel en onvoldoende aansluiting 
op de natuurprojecten Mooi-Wageningen. 

• MOB terug naar de natuur: dit was succesvolle actie, meer dan 900 

steunbetuigingen opgehaald, en aangeboden aan Minister van Economische 

Zaken. Het MOB ging niet terug naar de natuur en werd commercieel verkocht.  

Wat zijn de factoren die bijgedragen hebben aan het succes van deze acties? Wat 
kan de WMR daarvan leren? Kan dit helpen bij het bepalen van de speerpunten van 

de WMR voor de komende jaren? Deze vragen zijn actueel en kunnen de WMR helpen 

haar toekomstige koers te helpen bepalen. Een integraal onderdeel van de 
jubileumviering is het gesprek met de donateurs van de WMR en met de 

netwerkpartners van de WMR, met als kernvraag: wat kunnen de toekomstige 

speerpunten voor de WMR zijn? Hoe gaat de WMR die realiseren, hoe blijft de WMR 
aantrekkelijk voor nieuwe vrijwilligers? 

De volgende factoren hebben naar onze mening bijgedragen aan het lukken van 

acties van de WMR: 

• De WMR is een goed team van bevlogen, enthousiaste idealisten dat zich niet 
gauw uit het veld laat slaan.  

• De WMR-kerngroep werkt op basis van consensus, verschillen van inzicht 

worden doorgesproken zodat gedragen besluiten genomen kunnen worden. 

• De WMR-kerngroep bevat mensen met verschillende, elkaar aanvullende 

deskundigheden. 

• De WMR-kerngroep werkt met heel veel toewijding en persoonlijke inzet van 
vrije tijd, en die toewijding weet de WMR ook bij veel van haar donateurs los te 

maken zodat men graag bereid is om te helpen, mee te denken of praktisch 

te helpen. 

• De WMR werkt bij voorkeur samen met andere milieuorganisaties zoals het IVN, 
de KNNV, en Het Utrechts Landschap. En ook met bewonersgroepen en 

actiegroepen. De WMR weet goed aan te voelen wat er leeft onder de 

Rhenense bevolking en kan daar goed op aansluiten. 

• De WMR heeft steeds heel goed juridisch advies ontvangen, iets wat met de 
juridisering van natuur- en milieubeleid van grote waarde is gebleken. Kennis 

van regelgeving en procedures is gebleken belangrijk te zijn om effectief te 

Keep, gewoon in Rhenen in de tuin van Marc van der Aa die haar op de foto zette. 
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kunnen werken, waarbij een schijnbaar detail veel verschil kan maken, zie het 
verhaal van Han Runhaar over de Palmerswaard. 

• Vanuit haar enthousiasme is de WMR ook in staat om deskundigheid van 

derden te mobiliseren en daardoor haar werk beter te doen 

(milieudeskundigen, natuurbeheerders, klimatologen, juristen, 
landbouwdeskundigen, landschapsdeskundigen, energiedeskundigen). 

• Een bijzonder kenmerk van de WMR, dat naar onzes inziens evenzeer bijdraagt 

aan de saamhorigheid en draagvlak creëert voor de WMR, is dat de WMR ook 

altijd praktisch natuurbeheer werk heeft gedaan en doet. Aanvankelijk was dat 
het knotten van bomen en het rooien van bramen, en later werd dat het 

overzetten van padden en de laatste tien jaar het landschapsonderhoud in 

Kwintelooijen. Gezamenlijk werken in de natuur verbindt mensen. 

• De WMR is politiek neutraal en open voor iedereen van iedere 
maatschappelijke stroming, mits de doelstellingen van de WMR maar 

gerespecteerd worden.  

• De WMR is onafhankelijk en wordt in stand gehouden door de donateurs, de 

WMR is dan ook niet afhankelijk van subsidies. 

 

Daarnaast zit de WMR ook organisatorisch stevig in elkaar: 

• De werkgroepen Padden en Kwintelooijen functioneren goed, en zijn 

aantrekkelijk voor vele vrijwilligers. 

• De WMR organiseert goede publieksbijeenkomsten, o.a. over bossen, met veel 
bezoekers 

• De WMR organiseert goede excursies bv. Kwintelooijen 2022: maar liefst drie 

excursiegroepen bleken nodig voor de meer dan 60 belangstellenden. 

• De inbreng van de WMR is van goede kwaliteit en evenwichtig, de WMR wordt 

maar heel zelden gecorrigeerd door gemeente of omwonenden. 

• De administratie, de website en de communicatie van de WMR met de 
achterban via Nieuwsbrieven en Nieuwsexpres is goed op orde. 

• De financiën zijn op orde en stabiel, het oordeel van de verschillende 

kascommissies is steeds positief, de ANBI-status is goed voor de WMR en biedt 

betrouwbaarheid en belastingvoordelen voor de donateurs. 
 

 

 

Wat kan de WMR nog gaan doen, de komende jaren? We denken hierbij aan: 

• Stimuleren van een transitie in de landbouw: een stop op uitbreiding van de 

intensieve veehouderij in het Binnenveld en een andere koers ontwikkelen voor 

Groene specht, Palmerswaard. Foto Marc van der Aa. 
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het Binnenveld met duurzame kringlooplandbouw, aanleg houtwallen en 
sloten; verbrede basis landbouw in Binnenveld met natuurbeheer door de boer, 

recreatie bij de boer, kamperen bij de boer, verkoop streekproducten. 

• Dassenbeheersplan Heuvelrug (Rhenen en wijde omgeving). 

• Ecologische verbindingen behouden of aanleggen. 

• Laarsenberg: ecologisch beheer van de akkers en herstel van de graften. 

• Begeleiding ecologische inpassing natuurbegraafplaats Prattenburg. 

• Kleinschalige energieopwekking door en voor bewoners, passend binnen de 

RES (Regionale Energie Transitie). 

• Rhenen 2035 duurzaam en natuurrijk. 

• Beter, op natuurwaarden gericht beheer van de Rhenense bossen. 

• Meewerken aan de realisatie van voedselbossen inclusief de ontwikkeling van 
veel natuur. 

• Recreatief gebruik van de natuur verder begeleiden en waar nodig inperken, 

en minder verstorend en minder vervuilend maken: niet in het broedseizoen 

(zoals de Natuurbeschermingswet ook voorschrijft, en niet met lawaaierige 
vervuilende verbrandingsmotoren. 

• Verdere vergroening en verduurzaming van de wijken van Rhenen. 

• Nog meer “tegels lichten” en meer Heuvelrugtuinen. 

• Meedenken over de aanpak en inrichting van de groene en duurzame 
woonwijk Meentsteeg (in geval dat die er inderdaad komt) met oog voor 

ecologische inpassing en ecologische verbindingszones. 

Ook wil de WMR zichzelf vernieuwen: de WMR zoekt nieuwe kerngroep leden die taken 
willen oppakken. De WMR verwelkomt ook personen die (tijdelijk of langdurig) een 

specifiek probleem of natuurgebied onder haar of zijn hoede willen nemen en de WMR 
op die manier willen versterken. 

 

Tenslotte 

De auteurs hebben via de vele voorbeelden van acties in dit jubileumnummer van de 

Nieuwsbrief van de WMR laten zien hoe weloverwogen actie, hetzij proactief hetzij 

reactief, bij kan dragen aan het duurzame behoud en de ontwikkeling van natuur en 
landschap van Rhenen. De WMR is een partnerorganisatie en wil doorgaan met 

samenwerking met bewoners, omwonenden, recreanten, ondernemers en 

bestuurders, en met iedereen die de natuur een goed hart toedraagt voor het behoud 
en de ontwikkeling van natuur, landschap en milieu van Rhenen. 

 

We spreken de verwachting uit dat de WMR zich voortdurend zal blijven vernieuwen 
en nog lang in staat zal zijn de kwaliteit van natuur, landschap en milieu van Rhenen 

te bewaken en te versterken, voor de inwoners van Rhenen en omwille van de unieke 
natuur van Rhenen.  

 

OVERZICHT VAN ACTIES VAN DE WMR 

Penseelkever op witte roos. Foto Dirk Prins. Herkauwende ossen Kwintelooijen. Foto Han 
Runhaar. 
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• Samenwerking met de Werkgroep Energie Discussie (WED) over verantwoord 
energiegebruik en schoon milieu (1980) 

• Actie Afval bestaat niet, pleidooi voor scheiding afval en inzameling Klein 

Chemisch afval en invoering composttonnen (1981) 

• Actie Rhenus Zuiver, samen met bewonerscomité, tegen de chemische 

fabriek Rhenus (1982) 

• Informatiebijeenkomst over passieve zonne-energie i.s.m. Stichting 
Milieuwoningen (1984) 

• Actie Bosalarm over zure regen (1984) 

• Scholenactie Jong geleerd is oud gedaan, over afvalscheiding (1984) 

• Uitgave Groennota: Minder gif Meer natuur. WMR geeft hierin adviezen over 

een ander plantsoenbeheer met kruidige bodembedekkers (13 maart 1984) 

• Actie Mest, samen met Stichtse Milieu Federatie Utrecht over 

mestoverschotten uit intensieve veehouderij en landbouwoverschotten (1985) 

• Actie Wees geen gifkikker voor gifloos beheer straten.  

• Actie Rhenen schoonste stad (1986) 

• Actie Rijnalarm op de Rijnbrug, samen met de landelijke actie tegen 

vervuiling en lozingen op de Rijn (1986) 

• Dirk Prins geeft cursus kruiden en planten voor plantsoenendienst (1987): over 
bevordering van plantenkennis, gebruik bodembedekkers en beplanting van 

boomspiegels 

• Meewerken aan proeven met gif loze plantsoenen in samenwerking met de 

gemeente (1988) 

• Actie tegen tropisch hardhout 

• Actie en bezwaren tot aan de Raad van Staten tegen een grootschalige 
jachthaven in de Veerwei met surfplas in de Palmerswaard (1989) 

• Actie tegen giflozingen van galvaniseringsbebedrijf Duke en Roks in Elst (1990) 

• Actie Kappen met kappen en houtwallen in Koerheuvelgebied (1990) 

• Actie tegen wegwerpverpakkingen, inzameling aluminium (1991) 

• Actie Groen, gewoon doen (1992) 

• Actie behoud kastanjeboom bij appartementenbouw Watertoren (1993) 

• Deelname aan nationale duurzaamheidsdebatten (1994) 

• Start paddenwerkgroep. Geïnitieerd door Ans en Dirk Prins. Gerard Vernooij 

werd coördinator van een groep vrijwilligers die tijdens de paddentrek langs 

drukke autowegen padden rapen en in emmers overzetten naar de overkant 
(1996) 

• Bezwaren tegen Macro-vergunning voor motorcrosses op Kwintelooijen (1996) 

• Medewerking aan Eco-team programma in Rhenen (1996) 

• Samenwerking met POR wereldmarkt (Projectgroep 

Ontwikkelingssamenwerking Rhenen) (1997) 

• Inzet voor Lokale agenda 21 ook in Rhenen (1998 en 1999) 

• Inzet voor Lokale duurzaamheidsspiegel (2000) 

• Actie Klein wit- en bruingoed terug naar de winkel (2000) 

• Bezwaren tegen Loswal en bedrijventerrein in Elst (2001) 

• Actie voor Zonne-energie, waar en wanneer? (2001) 

• Bezwaren tegen uitbreiding industriegebied Middelwaard-West (2002) 

• Actie Duurzaam waterbeleid, ook in Rhenen (2002) 

• Samenwerking met wijkbeheer (2003) 

• Samenwerking met Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht Oost, over 

maatregelen na grote uitbraak varkenspest in deze regio (2003) 

• Notitie herinrichting Elisabeth plantsoen t.t.v. renovatie centrum Rhenen (2004) 

• Pleidooi ecologische verbindingszones en reconstructie Binnenveld (2205) 

• Bezwaren tegen Zendmasten problematiek en gevaren voor gezondheid 

(2006) 

• Beheersplannen voor Palmerswaard en Kwintelooijen (2007) 
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• Filmvoorstelling An Inconvenient Truth van Al Gore. In het gemeentehuis met 

paneldiscussie deskundigen en raadsleden 

• Uitgave boekje Natuurlijk Rhenen (met beschrijving van natuurgebieden 
rondom Rhenen) in kader van 750-jarig bestaan Rhenen stad (2008) 

• Informatieavond tegen illegale bebouwing steilranden/taluds met 

Natuurbestemming achter huizen grenzend aan Palmerswaard (2009) 

• Acties tegen plastic afval (2009) 

• Samenwerking met comité Middelwaard West tegen legalisering achteraf 

van illegale bedrijven (2010) 

• Actie Hart voor de Natuur (2011) 

• WMR trekt zich terug uit Werkgroep Achterberg over Reconstructie Gelderse 
Vallei (sinds 2003) wegens strijdige belangen (2011) 

• Bezwaren tegen nieuw bestemmingsplan Buitengebied (2011) 

• Oprichting Natuurwerkgroep Kwintelooijen door Han Runhaar (2011) 

• Informatie en excursie naar Vogelenzang over woningbouwplannen en 

natuurwaarden van het gebied (2012) 

• Plaatsing paddenschermen (2014) 

• Participatie gesprekken over woningbouw op verontreinigde grond van 

DAMKRO in Elst (2015) 

• Actie i.s.m. buurtactiegroep tegen woningbouw op MOB-terrein in Elst (2017) 

• Stimulering van Inrichting natuurtuinen, later samenwerking met project 

Heuvelrugtuinen (2018) 

• Thema-avond over Bosbeheer in Rhenen (2019) 

• Meedenken over energie transitie naar duurzame energie binnen de 
Regionale Energie Transitie (2020) 

• Verzet tegen uitbreiding passantenhaven tot jachthaven of stadhaven (2021) 

• Behoud graftenlandschap Laarsenberg samen met Utrechts Landschap en 

gemeente Rhenen 

 

Contacten en samenwerking met 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

VAN DE REDACTIE 
 
Tekst: Esther Slotboom 
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Het was voor mij een grote eer en voorrecht om de jubileumuitgave van de 

Nieuwsbrief te maken. De WMR bestaat al langer dan ik oud ben. Om al die historie te 
lezen en die foto’s te zien is bijzonder en een beetje ontroerend. Her en der heb ik de 

vrijheid genomen foto’s toe te voegen. Omdat er goede fotografen zijn zoals Fred, 

Dirk, Han en Marc. Bovenal omdat er zoveel moois in en rondom Rhenen te zien is. Dat 
wordt vastgelegd door onder ander deze heren, maar daar moeten we vooral zelf 

naar kijken, in wandelen, fietsen en van blijven genieten!  

De jubileumuitgave van deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samen-gesteld. 

Wanneer de fotograaf bekend is, staat hij vermeld. Van een aantal oude foto’s is dat 
niet (meer) bekend. Datzelfde geldt voor de vele gefotografeerde personen. Mocht 

een oplettende lezer zich herkennen als fotograaf en/of als gefotografeerde en dat 
graag vermeld zien op de website, dan graag een mail naar Esther@stichtingwmr.nl. 
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