
  
  
  Pagina: 1 

 

Vijf dorpen in ’t Groen  
Persbericht  22 oktober 2018 

  
 

Vrijwilligers herstellen jarenlange verwaarlozing gemeentelijk groen op de Pietersberg 

De Renkumse duizendknoopbrigade doet geweldig werk: met een grote groep enthousiaste 

vrijwilligers verwijdert ze overal in de gemeente de Japanse duizendknoop. Deze agressieve exoot is 

in 10-20 jaar massaal overal opgerukt en vormt een bedreiging voor het landschap en de 

biodiversiteit. Bovendien tast hij met zijn wortels gebouwen en wegen aan, met enorme financiële 

schade tot gevolg. Op zaterdagmorgen 20 oktober ging de brigade aan het werk op buitenplaats de 

Pietersberg te Oosterbeek. De club werd aangevuld met een groep vrijwilligers van Lions Club 

Renkum en met andere vrijwilligers, vooral uit de buurt. Op de mooie zaterdagmorgen werd niet 

alleen de duizendknoop aangepakt, maar werden ook zichtlijnen hersteld en welig tierende 

braamstruiken verwijderd, vooral daar waar deze waardevolle bomen en struiken hadden 

overwoekerd. 

Het initiatief voor deze ochtend kwam van Cor Kortekaas, bestuurslid van de vereniging Vrienden van 

Park Hartenstein e.o. (VPHeo). Deze enthousiaste en aimabele man kon de verloedering van het park 

niet aanzien en vroeg vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen zich aan te sluiten bij zijn initiatief. Dat heeft 

de vereniging van harte gedaan. Die ochtend was tevens een rondleiding gepland voor de 

gemeenteraad, die Vijf Dorpen daarvoor had uitgenodigd. Aanwezig waren leden van de PvdA, 

GroenLinks, de VVD (met twee man), Gemeentebelangen en Partij Renkumse Dorpen. De rondleiding 

werd verzorgd door landschapsarchitect Rob Aben (medeauteur van de landgoederenvisie), Pieter 

van der Kuil van stichting Heemkunde Renkum, en door Flip Witte van Vijf Dorpen in ’t Groen.  

Voorafgaand aan de rondleiding stond Frans Welsch, voorzitter van VPHeo, stil bij verscheiden van 

Cor Kortekaas, die begin september geheel onverwacht was komen te overlijden. Daarna 

reflecteerde Flip Witte op het groenbeleid van de afgelopen jaren. In 2004 werd Renkum 

uitgeroepen tot groenste gemeente van Europa, maar sindsdien is er voortdurend bezuinigd op het 

groen, zodanig dat hieraan in 2017 slechts acht euro per inwoner werd besteed (de prijs van een 

pizza). Hoe bevlogen en deskundig ze ook mogen zijn, voor de paar groenambtenaren die nu nog in 

dienst zijn bij de gemeente is de hoeveelheid groen simpelweg te veel. Het gebrek aan menskracht 

heeft geleid tot slordig beheer, waardoor de Japanse duizendknoop zich enorm kon uitbreiden en 

waardoor het gemeentelijk groen er op veel plaatsen totaal afgeragd bijligt. Mooi dat vrijwilligers nu 

15 jaar achterstallig onderhoud op de Pietersberg gaan herstellen, maar voortaan zou de gemeente 

de verloedering van het groen niet zo ver moeten laten komen. De Pietersberg is eigendom van de 

gemeente en daarom heeft ze een zorgplicht voor de grote landschappelijke, cultuurhistorische en 

ecologische waarden van dit erfgoed, aldus Flip Witte.  

Na deze inleiding konden de raadsleden tijdens de rondleiding de verloedering met eigen ogen 

aanschouwen en zien hoe naar schatting 30 bevlogen vrijwilligers hun best deden de buitenplaats 

enigszins te herstellen. Dat was hartverwarmend en een waar eerbetoon aan wijlen Cor Kortekaas 
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van VPHeo. Tot slot het goede nieuws dat het nieuwe college in haar begroting meer geld heeft 

gereserveerd voor het groenonderhoud. Bovendien zal de gemeente meedoen aan de 

hersteloperatie op de Pietersberg door het leveren van gereedschap en door enkele locaties met 

machines aan te pakken. Dat gaat alvast de goede kant op! 

 

Wildgroei van braam over een oppervlak van honderden vierkante meters, waar een van de 

vrijwilligers doorheen ploetert. Foto: Rob Aben.  

 


