
Vijf Dorpen in ’t Groen
Jaarverslag 2020



Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen
Opgericht 1 maart 1973, Koninklijk goedgekeurd 19 september 1973.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, registratienr 40119129.
Ledenaantal op 31 december 2020: 430.

Doelstelling
Het doel van de Vereniging is het in de gemeente Renkum behouden, respectieve-
lijk het bevorderen van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu; tevens het in 
de gemeente Renkum behouden van het voor de zuidelijke Veluwezoom zo  
specifieke natuurschoon, het dorpskarakter en alles wat daarmee in de ruimste 
zin verband houdt.

De gemeente Renkum bestaat uit de dorpen Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, 
Oosterbeek, Renkum en Wolfheze.

Bestuur
Flip Witte voorzitter
Gertjan Renes vicevoorzitter
Max Smit secretaris
Michiel Moerdijk penningmeester
Mariska Hulsewé public relations

Het bestuur wordt bijgestaan door verschillende personen, waaronder: 
Wim Barendregt (financiën), Jannie Maes (vormgeving), Peter Passchier (website), 
Frank van der Mijn (ledenacties), Dick Reeder (notulen), Arthur Schoenmaeckers, 
Jos Verweij en Pieter Zwaan.

Contactgegevens
Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen, Postbus 65, 6865 ZH Doorwerth
E-mail secretaris@vijfdorpen.nl
Website www.vijfdorpen.nl
Bereikbaar facebook en twitter

Contributie
De jaarlijkse contributie van € 10 wordt automatisch afgeschreven, tenzij daar 
bezwaar tegen is gemaakt. Is dat laatste het geval, dan dient het bedrag te worden 
overgemaakt naar NL76 INGB 0002 8877 00, o.v.v. uw lidmaatschapsnummer en 2021.
De Vereniging is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Contributies zijn daardoor aftrekbaar van de inkomsten- 
belasting.

Inhoud

Ten geleide: Systeemverandering 5

1. Juridische procedures 7

 a. Klacht ruimtelijke ordening en  

  rapport rekenkamercommissie 7

 b. Zonneakkers landgoed Quadenoord 9

 c. Bouwproject Geelkerkenkamp 9

 d. Bestemmingsplan Valkenburglaan 1 12

 e. Nieuwbouw in het Renkums beekdal 13

 f. Verbrandingsoven Oranje Nassau’s Oord 15

 g. Schiphol/Lelystad 15

2. Adviezen en inspraak 17

 a. Algemeen 17

 b. Het Nederrijnpad 17

 c. Het Zweiersdal 19

 d. Smurfit Kappa Parenco 20

 e. Omgevingswet en omgevingsvisie 21

3. Bestuurszaken 22



4 5

 

Ieder jaarverslag – of dat nu van een vereniging, stichting of multinational 
is – begint met de invloed van de coronapandemie op het jaar 2020. In het 
begin genoot iedereen van de rust en de prachtige blauwe hemel, later ging 
de opsluiting pijn doen. 

Twee fundamentele zaken kwamen tijdens de pandemie aan het licht. 
Allereerst dat de manier waarop de maatschappij is ingericht, op steeds 
meer kritiek kan rekenen. Kijk naar de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, de 
organisatie van het vaccineren, het falende klimaatbeleid, het verlies van 
biodiversiteit, en naar de aanzwellende woede over de vernieling van ons 
cultuurlandschap. Er is een systeemverandering nodig, roepen velen. 
Ten tweede bleek hoe belangrijk burgers natuur en landschap vinden. 
Men trok er wandelend en fietsend massaal op uit, op zoek naar rust en 
schoonheid. Natuurgebieden raakten zo overvol, dat er parkeerverboden 
werden ingesteld om mensen maar buiten te houden. Wild werd verstoord, 
opgejaagd door loslopende honden en mensen, die buiten de paden een 
intense natuurbeleving zochten. Het werd in 2020 zo wel heel zichtbaar dat 
mensen een landschap willen waarin het prettig is om te verblijven. 
Verschillende politieke partijen roepen nu op om meer overheidsregie: 
bescherm ons tegen het snelle geld en het kortzichtige eigenbelang, treed 
op tegen onverlaten in lycra; stop de verdozing en verstening van het land-
schap, weg met het groene asfalt en de megastallen.

Nu naar onze gemeente. Hier is zoveel schoons, dat het gevaar bestaat dat 
inwoners nauwelijks beseffen wat een kostbaar bezit dat is. 
Vijf Dorpen beseft dat wel en zet zich ten volle in voor het kostbare land-
schap van Renkum. Kwestie van langetermijnvisie. Daartoe overleggen en 
adviseren wij, zie § 3 van dit verslag. Maar soms voeren we ook via de  
juridische weg actie (§ 2), al dan niet bijgestaan door de zeer deskundige 
steun van LiebregtsLeistra Advocaten uit Arnhem. En soms geven wij 
publiekelijk onze ongezouten kritiek. 
Ook in de gemeente Renkum is een systeemverandering nodig. De 
gemeente geeft te veel toe aan de wensen van projectontwikkelaars en 
beschermt natuur en landschap te weinig; dat is al vele jaren ons commen-
taar. In onze systeemkritiek zijn we zeer vasthoudend. We kunnen niet alle 
zaken in de gemeente oppakken, en dus kiezen we er een paar waarin we 
ons vastbijten als een teckel. Ook al lijkt onze inspanning soms nauwelijks 
de moeite waard voor de zaak zelf, en ook al is de strijd tegen de overheid 
een ongelijke, doorzetten vinden we nodig om het systeemfalen aan de 
orde te stellen. 

Ten geleide: Systeemverandering
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In 2020 is dat aan de orde stellen goed gelukt. Dankzij onze aanhou-
dende en met feiten onderbouwde kritiek, stemde de gemeenteraad 
tegen een bestemmingsplan voor de Valkenburglaan in Oosterbeek 
(§ 2d). Een unicum, in ieder geval van de afgelopen 15 jaar: bestem-
mingsplannen werden nooit weggestemd, hooguit hier en daar met 
amendementen bijgeschaafd. En dankzij een klacht van ons bij de 
gemeenteraad, kwam er een onafhankelijk onderzoek van de reken-
kamercommissie naar de gang van zaken bij bouwprojecten (§ 2a). 
Dat onderzoek stelde Vijf Dorpen grotendeels in het gelijk in haar 
fundamentele kritiek.

Dan nu het goede nieuws: naar het zich laat aanzien kwam de 
gewenste systeemverandering in de tweede helft van 2020 op gang. 
De gemeente trok ruiterlijk het boetekleed aan na de kritiek van de 
rekenkamercommissie. Men heeft oprecht de intentie op een betere 
manier te gaan werken, al zal dat, en dat begrijpen wij maar al te 
goed, met de krappe budgetten niet makkelijk zijn. Op Generaal 
Urquhartlaan 4 vonden er enkele veranderingen plaats die wij als 
hoopvol menen te kunnen duiden. En in het najaar van 2020 hadden 
we enkele zeer openhartige en prettige gesprekken met het college 
van burgemeester en wethouders. 
We hebben al met al veel hoop op een betere samenwerking met 

de gemeente. Het hartje in ons vernieuwde logo is daar 
mede een uitdrukking van. Minder juridische proce-
dures – die vermoeiend, kostbaar en vervelend zijn – en 
meer samen werken aan leuke projecten. Daar gaat het 
naar uitzien. Nog steeds zullen we het soms niet eens 
zijn met besluiten van de gemeente, dat hoort erbij. Maar 
als het spel eerlijk gespeeld wordt, met een transparante 
gemeente en een gelijk speelveld, dan kunnen we ons 
daarbij neer leggen. Zodat een gang naar de rechter kan 
uitblijven.

Tot slot: de afgelopen jaren hebben we een aantal rechtszaken in 
gang gezet die ons veel geld hebben gekost en die we graag af maken. 
De bodem van onze kas dreigde daardoor in zicht te komen. We 
riepen daarom leden op ons financieel te ondersteunen. Dankzij de 
gulle giften in deze inzamelingsactie haalden we zo in korte tijd meer 
dan € 7000 op. Wij zijn onze leden daar zeer dankbaar voor.

1a Klacht ruimtelijke ordening en rapport rekenkamercommissie

Op 3 september 2019 heeft de vereniging tijdens een zogenaamde raads-
ontmoeting haar beklag gedaan over de totstandkoming van bouwprojec-
ten. Samengevat luidt onze klacht dat: 

(1) het college de ruimtelijke ordening aan de markt overlaat, 

(2) dat het algemeen belang onvoldoende wordt gediend, 

(3) dat de gemeente zich niet houdt aan de archiefwet

(4) en dat het de eigen regels voor integer handelen niet in acht neemt. 

Naar aanleiding van deze klacht heeft de gemeenteraad op 25 september 
2019 de motie ‘participatie in beeld’ aangenomen. Daarin draagt de raad 
het college op voorstellen te doen voor een onafhankelijk onderzoek naar 
knelpunten in regelgeving en praktijk betreffende draagvlakverwerving in 
RO-projecten, met aanbevelingen voor verbeteringen. Dat onderzoek is in 
2020 uitgevoerd door de rekenkamercommissie, een onafhankelijk orgaan 
dat gevraagd en ongevraagd onderzoek doet en adviezen uitbrengt. Door 
de commissie zijn vier recente RO-projecten doorgelicht, waaronder twee 
waar de vereniging veel kritiek op had (Geelkerkenkamp en Tuin de Lage 
Oorsprong).

Vijf Dorpen is blij met het rapport dat de commissie na de zomer van 2020 
uitbracht. Onze zorgen over de RO-processen binnen de gemeente blijken 
terecht te zijn. Uit het rapport komt naar voren waaraan het in het verleden 
heeft geschort als het om draagvlak, participatie en transparantie gaat.  
De aanbevelingen die de commissie hierover heeft gedaan, kunnen wij van 
harte onderschrijven. Wij zijn bovendien zeer verheugd met de reactie  
(dd. 8 december 2020) van het college op het rapport. Daaruit spreekt de 
wil tot structurele verbetering. Ook de reactie van de gemeenteraad geeft 
de vereniging het vertrouwen dat toekomstige RO-projecten meer vanuit 
gezamenlijkheid, en minder vanuit tegenstellingen zullen worden benaderd. 
Als reactie op het onderzoeksrapport hebben wij het college en de 
gemeente raad een brief gestuurd (dd. 8 maart 2021, te vinden op onze web-
site) waarin we enkele aanbevelingen doen, onder andere om de volgende 
twee problemen aan te pakken:

1. Juridische procedures
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•	 Het	achteraf	legaliseren	van	illegale	activiteiten	(beloont	slecht	gedrag;	
zie bijvoorbeeld punt 1d).

•	 Handhaving:	we	menen	dat	de	gemeente	de	bestaande	bestemmings-
plannen veel strikter moet handhaven. 

Een betrouwbare overheid heeft de regie over de ruimtelijke ordening, 
handhaaft wet- en regelgeving, en laat zich niet voor voldongen feiten 
plaatsen. Dat komt de rechtszekerheid van de inwoners van Renkum ten 
goede. Maar het draagt ook bij aan het gezag en de geloofwaardigheid van 
de gemeente als hoeder van het algemeen belang.

Agrarisch gebied met landschappelijke waarde, met medewerking 
van het toenmalige college omgevormd tot een omsloten privétuin. 
Het algemeen belang had het nakijken.

1b  Zonneakkers landgoed Quadenoord (Renkum)

In ons vorig jaarverslag beschreven wij hoe Vijf Dorpen het verzet 
aanvoerde tegen zonneakkers op landgoed Quadenoord in Natura-
2000-gebied. Wij mobiliseerden daarvoor zeven natuurorganisaties, 
waaronder Geldersch Landschap & Kasteelen en Vereniging Natuur-
monumenten. Ook dienden wij samen met Vereniging Mooi Wage-
ningen zienswijzen in bij de gemeente en de provincie. 
De provincie heeft gelukkig gehoor gegeven aan onze bezwaren en 
het plan afgewezen. De beheerder van het plan blijft echter lobbyen 
voor zonneakkers, want hij heeft geld nodig voor zijn landgoed. 
Uiteraard begrijpen wij dat de beheerder naar een inkomstenbron 
zoekt. Ons standpunt is echter dat Natura-2000 er in de eerste plaats 
is voor de biodiversiteit. De bescherming daarvan kan volgens ons 
nooit ondergeschikt worden gemaakt aan individuele financiële 
belangen. Ook qua landschapsbeleving zou de zonneakker op de 
beoogde locatie pijn doen.
Het college hebben wij laten weten graag mee te werken aan betere 
oplossingen, die dus niet ten koste gaan van Natura-2000. Denk aan 
daken van gebouwen, industrieterreinen en taluds van snelwegen. 
Dat zijn de eerste plekken waar zonnepanelen eventueel geplaatst 
kunnen worden. Dat vinden niet alleen wij, ook de provincie is deze 
mening toegedaan.

1c  Bouwproject Geelkerkenkamp (Oosterbeek)

Over het project Geelkerkenkamp hebben we al veel geschreven. 
Voor de voorgeschiedenis verwijzen we naar onze vorige jaarversla-
gen, hier beschrijven wij alleen hoe deze klucht zich in 2020 verder 
heeft ontwikkeld. Bij de totstandkoming van het bouwproject en ook 
daarna is er heel veel misgegaan. Sommige zaken willen we weer 
recht te zetten, en dat kost ons veel tijd, energie en geld. Maar we 
buigen graag recht wat krom is. Laten we dat na, dan bestaat het 
gevaar dat onrecht blijft lonen, ook in andere projecten.

1c.1 Aanplant bomen
December 2018 zijn op de Geelkerkenkamp bomen geplant die een 
hoogte van 25 tot 40 meter kunnen bereiken. Deels op historische 
zichtlijnen. De vereniging meent dat de aanplant het open en eeu-
wenoude cultuurhistorische karakter van het landschap aantast en 
dat dat in strijd is met het bestemmingsplan en met verschillende 
beleidsplannen.
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Tegen de aanplant hebben wij beroep aangetekend bij de bestuursrechter 
in Arnhem. Die stelde Vijf Dorpen in het ongelijk. Daarna gingen wij in 
hoger beroep bij de Raad van State. Helaas heeft ook dat rechtsorgaan  
ons geen gelijk gegeven. Kortweg redeneert de rechter dat als de regels van 
het bestemmingsplan zo letterlijk worden geïnterpreteerd als Vijf Dorpen 
doet, er wel erg weinig vergunningsmogelijkheden voor de aanplant van 
bomen overblijven. Jammer. 
De vereniging meent dat de aanplant in strijd is met de belofte van de eige-
naar het perceel open te houden, zoals vastgelegd in zijn beeldkwaliteits-
plan. De gemeente heeft echter verzuimd dit plan juridisch te verankeren: 
het is een plan van mooie voornemens. 
Tijdens de procedure probeerde de eigenaar de vereniging buiten de deur 
te houden, door te betogen dat die geen belanghebbende is. Positieve 
noot voor alle andere procedures van Vijf Dorpen is dat de Raad van State 
bevestigt en toelicht dat de vereniging wel degelijk belanghebbende is bij 
dit soort besluiten.

1c.2 Aanleg aarden wal met dubbele rij hekken
Langs het agrarische perceel is eind 2019 een aarden wal aangelegd. Daar-
naast is eerst een hek met prikkeldraad geplaatst, en vervolgens bovenop 
de wal en vlak langs de openbare weg twee zogenaamd dubbelstaafmat-
hekken met bovenop prikkeldraad. De drie hekwerken en de wal zijn in 
strijd met het beeldkwaliteitsplan dat de eigenaar voorgehouden heeft  
aan omwonenden en de gemeente. In dat mooie plan is namelijk als 
omheining een inheemse haag op het oorspronkelijke maaiveld van maxi-
maal 90-100 cm hoog opgenomen. 
Na een afgewezen handhavingsverzoek en na een bezwaarschrift stond  
Vijf Dorpen, samen met een buurtbewoner van de Geelkerkenkamp (die 
ook een procedure was gestart), eind juni voor de commissie voor de 
bezwaarschriften. Met beeldmateriaal toonden we aan dat er wel degelijk 
een aarden wal rond het terrein is aangelegd, al blijft de gemeente dit ont-
kennen. De commissie heeft nu geoordeeld dat de gemeente onvoldoende 
duidelijk heeft duidelijk gemaakt dat de aarden wal niet door de huidige 
eigenaar is aangelegd. De commissie adviseerde de gemeente daarom 
een onafhankelijk onderzoek te laten instellen. We verlenen uiteraard onze 
medewerking aan het onderzoek en wachten de resultaten ervan in vertrou-
wen af. En die afschuwelijke hekken, daar komen we nog een keer op terug.

1c.3 Bouwweg die er niet is
Vijf Dorpen heeft ook nog geageerd tegen een bouwweg die de 
eigenaar had aangelegd vanaf de Van Toulon van der Koogweg over 
zijn historische akker naar zijn nieuwbouwproject. Al in mei 2019 
had de historische akker hersteld moeten zijn door de bouwweg op 
te ruimen. Dat was zo beloofd aan de gemeenteraad toen die het 
bestemmingsplan voor de nieuwbouw vaststelde. Dus dienden wij 
een handhavingsverzoek in dat, hoe kan het ook anders, werd  
afgewezen. De bouwweg was opgeruimd en er was gras ingezaaid, 
volgens de gemeente. Onze foto’s lieten echter iets anders zien en 
ook de eigenaar verklaarde tijdens de zitting voor de bezwaren-
commissie dat hij niet zo gek was om al vroeg in het jaar gras in te 
zaaien. Dat is inmiddels wel gebeurd zodat we deze zaak laten  
rusten, maar raar is het wel.

Toegangshek naar bouwweg aan de Geelkerkenkamp 
(14 maart 2020). Volgens de gemeente was deze bouwweg 
tijdens een inspectie twee maanden eerder al opgeruimd.
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1c.4 Nog meer grondverzet
Vijf Dorpen heeft ook bezwaar aangetekend tegen massaal grondverzet 
rond de nieuwbouw. Omwonenden hebben kunnen zien hoe daar dagen-
lang shovels en andere machines de historische akker hebben gemodel-
leerd naar de wensen van de nieuwe eigenaar. De gemeente meende dat 
er niets aan de hand was. Dat oordeel baseerde men op een gesprek met 
de eigenaar en op het maaiveld rond een boom, dat voor de gemeente als 
referentiepunt diende. Klein puntje: die boom, een flinke knoeperd, was er 
net door de eigenaar neergezet.
Wij vinden het een blunder dat de bezwarencommissie meeging in het 
slappe verhaal van de gemeente en zijn daarom bij de rechtbank in beroep 
gegaan. Wij schatten in dat dit een eenvoudige zaak wordt. Binnenkort 
komt namelijk de vierde versie van Actueel Hoogtebestand Nederland vrij 
(AHN4), dat we kunnen vergelijken met de vorige versie (AHN3). Dan zal 
onomstotelijk komen vast te staan dat we het bij het rechte eind hebben.

1d  Bestemmingsplan Valkenburglaan 1 (Oosterbeek)

In 2018 kreeg het manegecomplex aan de Valkenburglaan 1 in Oosterbeek 
een nieuwe eigenaar. Deze wilde het ingrijpend verbouwen. Omdat het 
complex grenst aan een Natura-2000-gebied en bovendien gelegen is in 
een cultuurhistorisch waardevolle omgeving, heeft Vijf Dorpen zich inten-
sief met de gang van zaken bemoeid. En dat is maar goed ook. Want terug-
kijkend moeten we vaststellen dat het college ‘in zijn toenmalige samen-
stelling’ (i.z.t.s.) bereid bleek de eigenaar alle ruimte te geven om diens 
plannen te verwezenlijken. De paardenbak werd verplaatst, bomen werden 
gekapt, er kwam een bijna vijf meter hoge kapschuur, een 32 meter lange 
keermuur, een brede uitrit voor paardentrailers en een 18 meter hoge mast, 
er werd een nieuwe sportschool gevestigd, het restaurant wilde men legali-
seren, en er waren plannen voor de bouw van een groot kantoorgebouw.

Een aantal van deze veranderingen werd eerst doorgevoerd, waarna het 
college (i.z.t.s.) er achteraf alsnog een vergunning voor verleende. In het 
geval van de keermuur werd de vergunning pas aangevraagd en verleend 
nadat Vijf Dorpen de gemeente op het bestaan ervan had gewezen. En voor 
de kapschuur werd pas een vergunning aangevraagd nadat Vijf Dorpen een 
handhavingsverzoek had ingediend toen de bouwwerkzaamheden al waren 
gestart. Ten slotte wilde het college (i.z.t.s.) alle wijzigingen gladstrijken 
door middel van een nieuw bestemmingsplan. Kortom, de gang van zaken 
rondom de Valkenburglaan was volstrekt onacceptabel.
Vijf Dorpen heeft tegen een aantal vergunningen bezwaar gemaakt, en 
de gemeente verzocht om handhavend op te treden. Tegelijkertijd heeft 

Vijf Dorpen actief de gemeenteraad gewezen op de onwenselijkheid 
van de hele gang van zaken. Doordat de vergunningverlening was 
opgeknipt in kleine stukjes ontbrak elke vorm van regie op de totale 
ontwikkeling van het complex. Bovendien werd de gemeenteraad bij 
de beoordeling van het voorgestelde bestemmingsplan voor vol-
dongen feiten geplaatst. Zo werd vlak voor de behandeling van het 
plan door de raad nog even een ‘tijdelijke’ vergunning van 10 jaar voor 
de sportschool afgegeven. Hoefde de raad daar alvast niet meer over 
na te denken.

De gemeenteraad heeft uiteindelijk het nieuwe bestemmingsplan 
afgewezen. De inbreng van Vijf Dorpen heeft daarbij een belangrijke 
rol gespeeld. In de raadsdebatten over het bestemmingsplan heb-
ben diverse partijen hun ongenoegen uitgesproken over het gebrek 
aan gemeentelijke regie op het gebied van de ruimtelijke ordening. 
Die kritiek sluit naadloos aan bij de constateringen van de reken-
kamercommissie. De raad heeft, door tegen het bestemmingsplan te 
stemmen, duidelijk een streep getrokken: zó moet het in elk geval niet 
meer.
De hele gang van zaken heeft dus bijgedragen aan een bewustwor-
dingsproces binnen de gemeente. Vijf Dorpen verwacht dan ook dat 
de gebeurtenissen rondom dit dossier, samen met de aanbevelingen 
van de rekenkamercommissie, ertoe leiden dat de ruimtelijke ordening 
in onze gemeente weer de serieuze aandacht krijgt die zij verdient.
De omgeving van het tuinmanshuisje aan de Sonnenberglaan – nota 
bene een gemeentelijk monument – wordt ontsierd door de kapschuur 
en door de keermuur die het traject van een eeuwenoud voetpad blok-
keert. Volgens het college (i.z.t.s.) zou dit allemaal volgens de regels 
zijn, ook onder het huidige bestemmingsplan. Vijf Dorpen is het daar 
niet mee eens en is daarom tegen de kapschuur een beroepsproce-
dure gestart bij de bestuursrechter in Arnhem. Wordt dus vervolgd.

1e Nieuwbouw in het Renkums beekdal
Het Renkumse beekdal (Natura-2000) vormt de ecologische verbin-
dingszone tussen de Veluwe en de uiterwaarden van de Nederrijn. 
Ongeveer 10 jaar geleden werd een bedrag van ruim 40 miljoen euro 
uitgegeven om, direct ten zuiden van de Hartenseweg, een groot 
bedrijventerrein uit het beekdal te halen om plaats te maken voor de 
natuur. Recent heeft de provincie het plan gelanceerd de verbindings-
zone verder te versterken door de N225 ‘doorlaatbaar’ te maken voor 
rivierwater en de migratie van herten en andere dieren. Ook dat wordt 
een zeer kostbare operatie. 
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Tegen deze achtergrond is het wel heel merkwaardig dat het college 
medewerking wil verlenen aan woningbouw aan de Hartenseweg,  
midden in het beekdal. Temeer daar de beoogde woning precies ligt in 
de flessenhals van deze ecologische verbindingszone: door de aanwe-
zige bebouwing langs de Hartenseweg is het beekdal hier op zijn smalst. 
Het beleid van de gemeente zou eigenlijk moeten zijn om de flessenhals 
te verruimen. Maar aangezien dat voorlopig niet realistisch lijkt te zijn, is 
het des te belangrijker dat in de flessenhals geen extra bewoning – met 
alle verstoring van de natuur die daaraan is verbonden (geluid, licht, 
beweging) – wordt toegestaan. Ook al komt de woningbouw in de plaats 
van een schuur en zijn de tekeningen van de landschapsarchitect nog zo 
verleidelijk: trap daar niet in. Woningbouw doet afbreuk aan de ecologi-
sche doelstellingen, zoals de verbetering van de migratiemogelijk heden, 
waarvoor veel maatschappelijk geld is en wordt uitgegeven. Als de 
woning er eenmaal staat bestaat het gevaar dat door een (toekomstige) 
bewoner vergunningsvrij wordt bijgebouwd, dat de woning wordt  
vervangen door één met een ander volume en een andere uitstraling, 

Locatie aan de Hartenseweg in het Renkums beekdal waar woningbouw 
zou moeten komen.

dat er feestjes in de tuin worden gegeven of dat er andere zaken 
plaats vinden die dan volgens de regels volkomen legaal zijn, maar 
wel zeer onwenselijk op deze locatie. Of dat anderen eigenlijk ook wel 
willen wonen op zo’n mooie plek in de natuur; buren van de betref-
fende locatie hebben de vereniging al benaderd dat ze ook woning-
bouw in het dal willen. 
Samen met vereniging Mooi Wageningen heeft Vijf Dorpen een 
zienswijze tegen het plan ingediend.

1f Verbrandingsoven Oranje Nassau’s Oord

Bij ONO, op de grens van Wageningen en Renkum, staat al enige  
tijd een biomassaoven. In 2020 werd duidelijk dat deze uitgebreid 
zou worden om zo op een gasvrije manier de instelling van warmte  
te kunnen voorzien met hout uit het eigen bos. Een afgaspijp van  
19 meter zou worden gebouwd.  
Na wat geharrewar waarbij de gemeente Wageningen aangaf niet te  
beseffen dat er een milieu effectrapportage nodig was, en nadat 
informatie avonden niet doorgingen vanwege corona, hebben we met 
vereniging Mooi Wageningen en omwonenden zienswijzen inge-
diend. Het gaat hier om Wageningen, maar Renkums beekdal lijkt de 
pineut. En onze leden in Renkum.

1g Schiphol/Lelystad

We hebben de afgelopen jaren met belangstelling de ontwikkelingen 
rondom de stikstofuitstoot van vliegtuigen gevolgd. Wie had kunnen  
denken dat de hemelse blauwe luchten van de eerste corona- 
lockdown zo letterlijk zonneklaar zouden aantonen dat er gesjoemeld 
was met de uitstootcijfers van stikstof? We hebben de uitbreiding 
van Lelystad met een aantal zienswijzen geprobeerd aan te vechten, 
ook in samenwerking met vereniging Mooi Wageningen, stichting 
Natuur en Milieu en stichting Renkums beekdal. Op twitter laten we 
ons regelmatig horen over dit onderwerp.
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2. Adviezen en inspraak

2a  Algemeen

De laatste jaren is er een duidelijke tendens dat zowel leden als niet-leden 
steeds meer contact zoeken met Vijf Dorpen voor advies en ondersteuning 
ten aanzien van groen, milieu en ruimtelijke ordening. Omdat het bestuur 
en de adviseurs van onze vereniging vrijwilligers zijn, kunnen we niet bij alle 
zaken een voortrekkersrol aannemen. Ook wij moeten dan keuzes maken. 
Indien een project wordt getrokken door een actieve groep inwoners gaat 
Vijf Dorpen meer in de ondersteunende positie zitten. Vaak adviseren we 
op de achtergrond, zeker als we inschatten dat de kans op een succesvolle 
afloop dan groter is. Het is alleen jammer dat we onze leden dan niet  
kunnen laten zien wat voor werk we doen.
Een goed voorbeeld van deze aanpak dat we wel kunnen delen, is de onder-
steuning door Vijf Dorpen van een bewonersgroep in Wolfheze, die zich 
verzet tegen een postzegelbestemmingsplan aan de Balijeweg. Hier plande 
een bewoner van een bungalow de bouw van 15 appartementen en een 
parkeergarage op zijn perceel, dat nabij een terrein van Natuurmonumen-
ten ligt. De actiegroep heeft zelf contact met raadsleden opgenomen (en in 
2021 werd bekend dat de bouw niet doorgaat).
In 2020 hebben wij onder andere adviezen gegeven op het gebied van vita-
liteit, veiligheid en stabiliteit van bomen. Deze adviezen zijn steeds meer 
verbonden met milieu en ruimtelijke ordening. 
Door de klimaatverandering en de droge zomers neemt de vitaliteit van 
bepaalde boomsoorten af en treedt er sterfte op. Door klimaatadaptieve 
soorten te kiezen zal in de toekomst minder sterfte optreden.
Op het gebied van groen hebben we in 2020 tweemaal overleg gehad met 
de wethouder en een beleidsmedewerker. Tijdens deze gesprekken hebben 
wij aangeboden onze expertise aan te wenden indien de gemeente met 
bepaalde vragen zit die niet intern kunnen worden beantwoord.

2b Het Nederrijnpad 

Het Nederrijnpad, een 18 km lang fietstraject tussen Wageningen en Arn-
hem waar al enkele jaren aan wordt gewerkt, is bijna voltooid. Er ontbreekt 
echter nog het belangrijke stuk van de Melkdam/Veerweg in Renkum tot 
de Broekhorst in Heelsum. Dat zal worden aangelegd door de provincie. 
Hoewel hierbij een stukje van de Jufferswaard verloren gaat is de vereni-
ging toch voorstander van de aanleg van dit fietspad. Wel hebben we 
groot bezwaar tegen verlichting langs het Nederrijnpad, wat oorspronkelijk 
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was gepland langs de Fonteinallee, de Jufferswaard en het Wageningse 
Onderlangs. De gemeenten Wageningen en Renkum hebben inmiddels die 
verlichting uit hun plannen geschrapt, maar de provincie wil nog steeds 
verlichting langs haar deel in de Jufferswaard aanleggen. Het fietspad komt 
daar langs de N225 te liggen, waar juist enkele jaren geleden de verlichting 
(gedeeltelijk) is verwijderd ter bescherming van het milieu. Ook het plan het 
fietspad in de Jufferswaard te verwarmen met restwarmte van Parenco vindt 
de vereniging weggooien van geld en slecht voor de natuur. 
De provincie zelf heeft overigens enige tijd geleden al geweigerd een ver-
gunning volgens de Wet Natuurbescherming af te geven voor de aanleg van 
dit deel van het fietspad. Alternatieve acceptabele plannen zijn zo duur dat 
de kans nu aanzienlijk is dat er helemaal geen fietspad door de Jufferswaard 
zal komen, en dat naar een alternatief zal moeten worden gezocht.

Paginavullende foto van het Zweiersdal in 1915 uit het 
jubileumboek van de ‘Mij. Tot. Exp. Van Staatsspoor-
wegen’, waarin de mooiste plekjes van Nederland zijn 
vastgelegd.

2c Het Zweiersdal

Het Zweiersdal in Oosterbeek is van grote geomorfologische, cultuur-
historische, landschappelijke en ecologische betekenis. Niet voor niets 
is er ooit het plan geweest het dal een beschermde status te geven. De 
vereniging ziet daarom met lede ogen aan hoe het gebied verrommelt 
door de opslag van bouwmaterialen, de aanplant van bomen en struiken 
waardoor het zicht op het dal wordt ontnomen, en door de oprichting 
van illegale bouwsels. 
Ook verscheidene bewoners van het dal zelf maken zich zorgen. Samen 
met die bewoners is de vereniging in gesprek gegaan met de gemeente 
om het verval om te buigen in herstel. Dat kan een mooi project worden 
waarin wij samen met de gemeente en inwoners optrekken. 

Landkaart uit 1660 van het dorpje Oosterbeek, met 
oude akkers (waarvan die op de Geelkerkenkamp 
nu nog resteert) en de eerste bewoning langs het 
Zweiersdal.



Gezicht vanuit het dorp Renkum op de fabriek van Smurfit 
Kappa Parenco: een bron van werkgelegenheid, maar ook 
van ernstige overlast (stank, fijnstof, stikstof).
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2d Smurfit Kappa Parenco

Een klankbordvergadering van Smurfit Kappa Parenco (SKP) werd in 2020 
vervangen door vraag en antwoord op een PowerPointpresentatie van SKP. 
Verder gingen die vergaderingen dat jaar niet door. Maar de stankoverlast 
stond meer dan ooit in de belangstelling. Door de coronapandemie werkten 
velen namelijk noodgedwongen thuis, zodat pas goed opviel hoe vaak het 
in Renkum stinkt. Eind 2020 werd er een brede dialoog aangekondigd met 
provincie, gemeente en SKP. Door de GGD werd een app in het leven geroe-
pen om de stankoverlast in kaart te brengen. Snuffelpalen in het centrum 
van Renkum houden de stank in de gaten. 
Vijf Dorpen volgt kritisch de stankoverlast van SKP. Maar het gaat niet 
alleen om stank: de uitstoot van fijnstof en andere stoffen zou de volks-
gezondheid in gevaar kunnen brengen. Bovendien heeft het bedrijf een 
negatieve invloed op de natuur. SKP is namelijk de grootste stikstofdioxi-
deverspreider van Gelderland, en per jaar pompt het bedrijf zes miljoen 
kubieke meter bronwater op. En dat allemaal pal naast Natura-2000, waar-
onder een verdrogend Renkums beekdal.

2e  De omgevingswet en omgevingsvisie

De Omgevingswet beoogt een verregaande vereenvoudiging 
van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het 
beheer van de leefomgeving doordat tientallen wetten en 
honderden regelingen erin worden gebundeld. De wet is in 
2016 aangenomen, maar nog niet in werking getreden. De 
inwerking treding is een aantal malen uitgesteld en staat nu 
gepland voor 1 januari 2022. 
Er bestaat overigens toenemend verzet tegen deze wet. De 
Eerste Kamer weigerde begin februari 2021 vooralsnog de 
Invoeringswet Omgevingswet goed te keuren, waardoor de 
inwerkingtreding mogelijk verder wordt uitgesteld.
De Omgevingswet voorziet op gemeentelijk niveau in het 
opstellen, op ‘participatieve’ wijze, van een Omgevingsvisie. 
Hierin legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor 
de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De  
omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leef-
omgeving. 
De vereniging vindt het belangrijk dat de omgevingsvisie 
zoveel mogelijk voldoet aan haar doelstellingen. Daartoe 
heeft het bestuur eind 2020 een werkgroep ‘Omgevingsvisie’ 
ingesteld. In februari 2021 heeft deze groep deelgenomen 
aan enkele door de gemeente georganiseerde verdiepende 
gesprekken. De groep zal in 2021 de ontwikkeling van de 
omgevingsvisie in de goede richting proberen te krijgen.



Kersvers bestuurslid Mariska Hulsewé overhandigt afscheidsbloemen 
aan scheidend bestuurslid Tom van Es.
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3. Bestuurszaken

In 2021 vertoonde het ledenaantal een groei van 418 naar 430 
personen. Door de vele juridische procedures daalde het vermogen 
van de vereniging aanzienlijk, waardoor we ons genoodzaakt voel-
den een inzamelingsactie te starten. Dat leidde tot een aantal fikse 
giften, met een totaalbedrag van € 7002. 

De jaarvergadering waarin de vereniging verantwoording moest 
afleggen over haar activiteiten in 2019 vond plaats op 30 september 
2020, nood gedwongen via internet. Slechts enkelen hadden zich 
hiervoor aangemeld, en die bleven dan nog weg ook. Heel logisch, 
want er is weinig aan op de digitale manier. Het bestuur heeft het 
contact met de leden enorm gemist.

Tijdens de vergadering nam Tom van Es afscheid als bestuurslid. 
Tom heeft zich sinds zijn aantreden op 22 april 2014 enorm ingezet 
voor de ledenwerving. Dat deed hij op veel verschillende manieren: 
door langs de deuren te gaan, door PR-materiaal te ontwikkelen, 
met een project waarin aan ieder dorp een bank werd geschonken, 
en met statiegeldacties. Van minstens zo groot belang was zijn 
bestuurlijke ervaring: hij dacht na over de strategie van de vereni-
ging en benadrukte het grote belang van een heldere admini stratie. 
De vereniging is Tom zeer dankbaar en is blij dat hij ons af en toe 
nog met adviezen wil bijstaan.

Gelukkig konden we tijdens de vergadering een nieuw bestuurslid 
verwelkomen, Mariska Hulsewé uit Renkum. Zij is al een tijdje zeer 
actief voor de vereniging op het gebied van PR en de milieuproble-
men die Parenco veroorzaakt. Ook haar ervaring als communicatie-
adviseur is een welkome aanvulling op het bestuur.

Samen met haar dochter ontwierp Mariska het nieuwe logo van de 
vereniging, waarin het hartje staat voor onze hartstochtelijke wens 
beter met de gemeente samen te werken, voor onze liefde voor 
natuur en landschap, en bovenal voor onze hernieuwde poging om 
ook Heveadorp zich een onderdeel van de vereniging te laten voe-
len. Heveadorp als bloemetje aan de Vijf-Dorpen-boom in het logo; 
met blijdschap geven wij kennis hiervan. Het nieuwe logo werd 
gevierd met een wandeling door het mooie Heveadorp; deze is in 
samenwerking met de dorpsvereniging Heveadorp opgezet. 

De jaarvergadering over 2020 willen we als het even kan houden als de lock-
down is opgeheven. Uw zult daarover via e-mail worden geïnformeerd. Geef 
dus s.v.p. uw e-mailadres aan ons door, als u dat nog niet heeft gedaan. Dan 
blijft u op de hoogte en het scheelt ons weer geld en uren die we graag aan 
andere zaken besteden.




