
Reddingsactie Renkumse beken 
 
 
 
Toen ik in 1968 in Wageningen ging studeren was de Renkumse 
Molenbeek een machtige beek waar honderden liters per seconde 
doorheen stroomden. Zie foto.  
Hoe betreurenswaardig is de situatie nu: geheel drooggevallen en 
op hoogtijdagen een debiet van enkele liters per seconde… 
Parenco pompt jaarlijks maar liefst 5,4 miljard liter grondwater 
op, 160 liter – een badkuip - per seconde, en komt daarmee op de 
derde plaats van industriële grootverbruikers in Nederland. Toen 
ik op tv de documentaires over de grondwateronttrekking door 
Parenco zag rezen me de haren te berge en dacht ik: hier ga ik iets 
aan doen. 
 
 
 
 

Volgens een in opdracht van de provincie door ingenieursbureau Tauw uitgevoerd onderzoek in 2009 
veroorzaakt de onttrekking van Parenco een substantiële verlaging (tot 0,5 m) van de 
grondwaterstand over een groot gebied. Dit gebied omvat onder andere het stroomgebied van de 
Molenbeek. Zie onderstaande figuur. 

 
Tijdens het veldwerk bleek dat de bovenloop 
van de Molenbeek op dat moment (mei 
2009) nauwelijks tot geen grondwater 
afvoert. De grondwaterstand bevond zich 
langs een groot deel van het onderzochte 
beektraject onder de beekbodem, maar 
komt er plaatselijk ook dichtbij... 
De modelberekeningen wijzen uit dat door 
verregaande reductie van de onttrekking van 
Parenco de grondwaterstand voldoende zal 
stijgen om periodiek te leiden tot een 
procentueel forse toename van de 
beekafvoer... Aldus Tauw. 

 
Ik heb de woordvoerder (Tim vd Brink) van de gedeputeerde Peter van 't Hoog (CU), die over de 
vergunning voor het onttrekken van het diepe grondwater gaat, gesproken en hij vertelde dat er een 
nieuwe aanvraag voor een vergunning door Parenco is gedaan. Wat daarin stond wist hij niet te 
vertellen, maar hij dacht dat een nieuwe vergunning binnen een jaar mogelijk moest zijn.  
Dus heb ik de gedeputeerde Peter van ’t Hoog benaderd. Ik heb hem gevraagd wat hij eraan gaat 
doen. Ik kreeg van hem de volgende reactie: 
… 
Je mailt over een dossier waar veel over te zeggen valt en ook veel over gesproken wordt. Het komt 
erop neer dat ook wij op verschillende manieren intensief bezig zijn met de situatie van de door jou 
genoemde beken. 
Daarbij wordt nu ook bekeken hoe de relatie is tussen deze beken en de door Gelderland afgegeven 
onttrekkingsvergunning van grondwater dat tientallen meters diep ligt opgeslagen. 



En mogelijk wist je al dat wij ons als provincie in de tussentijd inspannen om Parenco goed om te 
laten gaan met grondwater. We hebben de papierfabriek gevraagd het oppompen van grondwater 
los te laten en in de toekomst gebruik te gaan maken van de nabijgelegen rivier de Nederrijn. 
… 
Ik heb als volgt gereageerd: 
… 
Ik heb inmiddels begrepen dat er verschillende organisaties al jaren bezig zijn met pogingen om de 
grondwateronttrekking door Parenco te verminderen dan wel te beëindigen, maar dat er geen schot 
zit in dit streven. Je zegt zelf dat Parenco gevraagd is over te stappen op Rijnwater, en dat er op deze 
manier een beroep wordt gedaan op de goede wil van Parenco. Wist je dat de netto winst van 
Smurfit Kappa over het eerste halfjaar van 2022 574 miljoen euro bedroeg, 266 miljoen meer dan 
over het eerste halfjaar van 2021? Dan is een vriendelijk verzoek misplaatst omdat de middelen om 
over te schakelen op Rijnwater ruimschoots voorhanden zijn. Ik zou je willen vragen om harde eisen 
te stellen aan het toekennen van een nieuwe vergunning, zodat de grondwateronttrekking door 
Parenco binnen enkele jaren uitgefaseerd kan worden. En dat we weer snel kunnen genieten van een 
stromende Molenbeek in Renkum. 
Bovendien heb ik gevonden dat een Duitse papierfabriek die hetzelfde doet als Parenco, de 
Niederaurer Mühle, zijn proceswater volledig uit oppervlaktewater wint. Ze verwerken oud papier en 
maken wit gegolfd medium papier met een jaarproductie van 300.000 ton, de helft van Parenco. Ze 
gebruiken DynaSand filtertechnologie om proceswater te maken. Volgens insiders is zo’n 
filterinstallatie voor hooguit 2 miljoen euro  te realiseren. 
… 
Hier heb ik nog geen reactie op ontvangen. 
 
De Arnhemse Bomenbond is een tijd geleden een petitie gestart waarin de provincie Gelderland 
wordt opgeroepen een eind te maken aan de grondwateronttrekking door Parenco: 
https://petities.nl/petitions/stop-5-4-miljard-liter-grondwater-voor-kartonfabriek-parenco. Deze is 
nu door ruim 2100 mensen ondertekend.  Deze petitie wordt op een gunstig moment aan het 
provinciebestuur aangebonden in overleg met Vereniging Vijf Dorpen in ‘t Groen en Stichting 
Milieuwerkgroepen Ede -Bennekom. Sinds het verontrustende rapport van Tauw in 2009 is er niets 
gebeurd.  Om deze petitie massaal te ondersteunen doe ik een beroep op de lezer om die te 
ondertekenen. 
 
Arthur Rep 


