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Opgericht 1 maart 1973, Koninklijk goedgekeurd 19 september 1973 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder Handelsregistratienummer 
40119129. 
Ledenaantal (31 december 2018): 395 

Doelstelling 
Het doel van de Vereniging is het in de gemeente Renkum behouden, resp. 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 
Tom van Es, fonds- en ledenwerving & public relations 

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 
Contributie: minimaal € 10 per jaar 
Te storten op: Bank: NL76 INGB 0002 8877 00 
O.v.v.: lidmaatschapnummer & 2019
De vereniging is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Contributies zijn daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
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Ten geleide 

 
In het jaarverslag over 2017 oordeelden we hier en daar hard over het 
functioneren van de gemeente. We kozen daarvoor omdat de gemeente daartoe 
alle aanleiding gaf terwijl de pers daaraan nauwelijks aandacht besteedde. Door 
de gigantische bezuinigingen bij de uitgevers hebben journalisten namelijk 
nauwelijks tijd voor het volgen van de gemeentepolitiek.  

Als vereniging hebben we drie manieren om invloed uit te voeren, namelijk via: (1) 
redelijk overleg, (2) publicitaire acties en (3) juridische procedures. Onze sterke 
voorkeur gaat uit naar de eerste optie, maar als redelijk overleg niet mogelijk is, 
moeten we wel onze tanden laten zien door de andere twee troefkaarten uit te 
spelen. In alle oprechtheid: dat doen we met grote tegenzin. En als het gebeurt, 
betreft het vrijwel altijd zaken die te maken hebben met ruimtelijke ordening en 
gebrek aan handhaving.  

We hebben ernstige zorgen over dossiers waar grote overheids- en private 
belangen op het spel staan. Het gaat de laatste tijd dan over kleine 
bestemmingsplannen die voor de gelegenheid door ‘initiatiefnemers’ zelf mogen 
worden opgesteld om nieuwbouwprojecten te realiseren. Gewone 
bestemmingsplannen worden door de gemeente zelf om de 10 jaar herzien, 
waarbij het de bedoeling is het algemeen belang zo goed mogelijk te bedienen. 
Het is zeer ongewenst als daarop telkens wordt ingebroken door partijen met 
privébelangen. Hun postzegelbestemmingsplannen zijn een vorm van 
gelegenheidswetgeving die ertoe kan leiden dat de samenhang in de ruimtelijke 
ordening verbrokkelt. En het vertrouwen in de gemeentelijke overheid verdampt. 

In onze verhouding met de gemeente gaat gelukkig ook veel goed. Zo zijn we 
enkele jaren geleden met succes samen opgetrokken tegen de 300 m lange en 
vele meters hoge haag van laurierkers aan de Geelkerkenkamp. En dit jaar streden 
we samen met de gemeente tegen een vergunningaanvraag voor Paramotorclub 
Nederland die de uiterwaarden als start- en landingsplek willen gebruiken voor 
het recreatief vliegen boven de uiterwaarden. Met enkele ambtenaren en het 
college voeren we regelmatig constructief overleg. Dat gaat dan vaak over het 
onderhoud van het groen, of over water. Ook met de provincie en het waterschap 
zijn we vaak in een constructief gesprek. Tevens doen we regelmatig mee aan 
zogenaamde ‘klankbordgroepen’ van de gemeente, waarin onze deskundige 
inbreng zeer wordt gewaardeerd. Waarmee we maar gezegd willen hebben dat de 
vereniging heus niet altijd zo onaardig is: geloof die praatjes toch niet! We hebben 
een januskop: bij redelijkheid altijd vriendelijk, maar als het moet kunnen we op 
een redelijke wijze ook vervelend doen. Daarbij baseren wij ons telkens op feiten 
en onze drijfveer is altijd onze mooie gemeente te verbeteren. En laten we het 
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maar meteen zeggen: ook bij zaken waarbij we als vereniging niet betrokken zijn, 
doet de gemeente vaak heel goed werk voor onze omgeving. Denk aan de facelift 
die de Weverstraat in Oosterbeek heeft gekregen en aan het fraai vormgegeven 
multifunctioneel centrum Doelum in Renkum. 

Onze manier van optreden wordt gelukkig gewaardeerd met een groeiend aantal 
betalende leden (die vaak meer dan de minimumcontributie overmaken, mede 
namens huisgenoten, die echter buiten onze telling vallen): op 31 december 2017 
telde de vereniging 353 van zulke leden en dat aantal steeg in een jaar naar 395. 
Het bestuur is hierdoor extra gemotiveerd om deze groeicijfers in 2019 op z’n 
minst te evenaren.  

Foto: Michiel Moerdijk 
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1.  Juridische procedures 

 
a)  Paramotors in de uiterwaarden 
Over de actie tegen paramotors in onze uiterwaarden is in het vorige jaarverslag 
geschreven. De uiterwaarden zijn door de provincie aangewezen als stiltegebied 
en ze hebben een natuurfunctie die niet verstoord mag worden (provinciaal 
beleid: Stiltebeleidsgebied, Gelders Natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszone). 
De minister heeft echter in 2015 bepaald dat de burgemeester het bevoegde 
gezag is voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen 
en landen met een paramotor. Afwijzing mag alleen als de openbare orde of de 
veiligheid in het geding zijn. De burgemeester heeft de aanvraag echter niet in 
behandeling genomen omdat ze meent dat de provincie het bevoegde gezag is. 
Daarop spande Paramotorclub Nederland met succes een rechtszaak aan tegen de 
gemeente: op 29 januari 2018 bepaalde de bestuursrechter dat de burgemeester 
wel degelijk het bevoegd gezag is. De gemeente ging hiertegen in hoger beroep, 
samen met de Stichting Geluidshinder Rosandepolder (die in dezen met Marlies 
de Groot een voortrekkersrol had), Vijf dorpen, de Gelderse Milieufederatie en 
enkele particulieren. De bezwaarmakers voerden onder meer aan dat de 
ministeriële beschikking een vorm van onbehoorlijk bestuur is omdat deze 
vastgesteld provinciaal beleid frustreert. Ook werden twijfels geuit bij de 
aanwijzing van een willekeurig stuk weiland als ‘luchthaven’. Uitslag volgt. 
 
  

Impressie van paramotors boven de uiterwaarden bij Doorwerth (montage) 
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b)  Verkeersproblemen Tuin de Lage Oorsprong (Oosterbeek) 
De vereniging is nooit tegen de doelstelling van Stichting Tuin de Lage Oorsprong 
geweest, namelijk “het restaureren, herinrichten, voor de mens aantrekkelijk 
maken, openstellen het duurzaam beheren van de nutstuin”. We hebben wel 
herhaaldelijk gewaarschuwd voor de verkeersproblemen die zullen toenemen 
door verdere schaalvergroting en vercommercialisering. Die waarschuwingen 
hebben helaas niet mogen baten. Na aandringen door de gemeenteraad zijn de 
verkeersproblemen inmiddels door het college herkend. Het heeft nu als oplossing 
bedacht dat er 19 parkeerplaatsen moeten komen, evenwijdig aan de Van 
Borsselenweg en ten zuiden van TLO. Deze oplossing werd op 2 oktober op het 
gemeentehuis aan een select gezelschap van genodigde omwonenden 
gepresenteerd. De vereniging is naar die bijeenkomst toe gegaan, want ze is al 
jaren bezig met de verkeersproblematiek. Zo heeft de vereniging voor de 
gemeente een advies laten opstellen door een vermaard verkeersdeskundige. 

Buurtbewoners en vereniging vinden dat in de gemeentelijke oplossing het 
autoblik te veel naar het zuiden van de Van Borsselenweg zal opschuiven. Zonde 
dat daarvoor ook bomen moeten worden gekapt. Bovendien zijn ze van mening 
dat er een parkeerverbod langs de hele weg zou moet komen. Het is misschien 
wel de mooiste weg van onze gemeente, en die wil je niet ontsieren door 
geparkeerde auto’s. De gemeente heeft nog niet laten weten wat er met de 
bezwaren gaat gebeuren, maar via de Gelderlander heeft TLO al aangekondigd dat 
de 19 parkeerplaatsen in kannen en kruiken zijn. We wachten af. 

c)  Nieuwbouw Geelkerkenkamp (Oosterbeek); een zaak van groter belang 
In het vorige jaarverslag zijn we uitvoerig ingegaan op de nieuwbouw aan de 
Geelkerkenkamp. We waren zeer kritisch over de werkwijze van zowel de 
projectontwikkelaar als de gemeente. Deze zaak is van groter belang dan alleen dit 
plekje in Oosterbeek. Hij brengt namelijk handelswijzen aan het licht met mogelijk 
verstrekkende gevolgen voor de ruimtelijke ordening en het democratisch gehalte 
van de hele gemeente Renkum. We overwogen een officiële klacht tegen de 
gemeente in te dienen, stond in het jaarverslag over 2017. Inmiddels hebben we 
besloten die procedure door te zetten. Om de klacht goed voor te bereiden, 
deden we tweemaal een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), waarbij 
we alle correspondentie opvroegen tussen de gemeente en de 
projectontwikkelaar. De gemeente behoort op zo’n WOB-verzoek binnen een 
wettelijke termijn te reageren, maar dat gebeurde telkens niet: we hebben 
aanmaningen moeten schrijven en moeten bellen. Daardoor duurde het tot eind 
december voor we alle informatie hadden die de gemeente ons kon leveren. We 
hebben nu voldoende stof om onze klacht met feiten te onderbouwen. Deze zal 
begin 2019 worden ingediend en via een persbericht worden openbaard. 
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Het fundamentele verschil in opvatting met de wethouder leidde in 2018 tot een 
kritisch artikel in De Gelderlander. De wethouder toonde zich zeer verbolgen over 
dat artikel en gaf ons te kennen de vereniging niet meer voor overleg uit te 
nodigen. De situatie is sindsdien niet veranderd, hetgeen duidelijk merkbaar is in 
de wijze waarop de wethouder nog steeds omgaat met belangen in het dossier 
Geelkerkenkamp. Wij betreuren het in hoge mate dat er niet door middel van een 
grondige analyse van de verschillende opvattingen en ervaringen een basis is 
gelegd voor een andere wijze van werken waarbij de belangen van burgers op een 
evenwichtige wijze worden meegewogen. Het gaat immers om een belangrijk 
aspect van het functioneren van de overheid. De algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur en de Code voor goed openbaar bestuur uit 2009 van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vormen een belangrijk 
toetsingskader. Als bestuur van de vereniging is er ons veel aan gelegen volstrekte 
helderheid te verkrijgen wat in de behandeling van dergelijke R.O.- dossiers 
geoorloofd is. In feite staat de werking van de lokale democratie op het spel. Het 
gaat dus niet om een vereniging die het lokale bestuur en ambtenaren willens en 
wetens dwars zit, al wordt door sommigen dat beeld graag verspreid. 
 

Geelkerkenkamp toen en nu. “Volgens wethouder Jasper Verstand wordt het aantal 
vierkante meter dat bebouwd is minder dan er nu staat”  

(De Gelderlander, 21-3-2017) 
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d)  Aanplant bomen Geelkerkenkamp (Oosterbeek) 
De nieuwbouw aan de Geelkerkenkamp is aan buurtbewoners, de gemeenteraad 
en het college ‘verkocht’ met de belofte het omliggende agrarische terrein 
ecologisch verwantwoord in te richten. Openheid en zichtlijnen waren belangrijke 
uitgangspunten in de prachtige presentaties van het ‘beeldkwaliteitsplan’ door de 
landschapsarchitect, die de projectontwikkelaar had ingehuurd. In 2018 vroeg de 
projectontwikkelaar echter een vergunning aan voor de aanplant van bomen op 
zijn agrarische terrein, gedeeltelijk pal op de zichtlijnen uit zijn 
beeldkwaliteitsplan. Volgens verschillende beleidsplannen dient het uitzicht vanuit 
Bato’s wijk behouden en het liefst versterkt te worden, maar de aanplant zou het 
uitzicht juist blokkeren. Vereniging en omwonenden voelden zich door de 
vergunningaanvraag bedonderd en daarom stuurden ze brieven naar de 
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), die de aanvraag namens het college 
behandelde. Alle bezwaren werden uiteindelijk terzijde geschoven. Het college 
vindt namelijk “dat het beplantingsplan bijdraagt aan de landschappelijke 
waarden van de agrarische percelen. De openheid blijft intact en de beleving ervan 
wordt versterkt”. Een voor ons onbegrijpelijke redenering: hoe kan je door bomen 
aan te planten, nota bene op historische zichtlijnen, de openheid nu versterken. 
De vereniging heeft tegen het besluit een bezwaar ingediend dat op 28 januari 
2019 zal worden behandeld in de commissie voor de bezwaarschriften. We nemen 
deze zaak mee in de klachtenprocedure tegen het college dat, zo blijkt telkens 
weer, alleen lijkt op te komen voor de belangen van de projectontwikkelaar. 
 
 
 
 

Volgens het bestemmingsplan van de projectontwikkelaar zou het zicht vanuit Bato’s 

wijk openblijven (foto links), maar nu zijn er twee bomen voor een doorzicht gezet 

omdat dat mag volgens het door de vereniging bestreden beplantingsplan (foto rechts) 
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2.  Groene adviezen 
 
a)  Streekconferentie Heelsums beekdal 
De vereniging maakt zich al jaren hard om naast de aandacht voor het Renkums 
beekdal ook aandacht te krijgen voor het Heelsums beekdal. Toen 
Natuurmonumenten de Wolfhezerheide aankocht, beschreef Jac. P. Thijsse dit als 
het mooiste beekdal van Nederland. Na die tijd is het gebied aangetast door onder 
andere de aanleg en verbreding van de A 50 en de onttrekking van grondwater. 
Toch heeft het beekdal maar weinig aan waarde ingeboet. Om de waarden van 
het beekdal te versterken wordt een gebiedsvisie ontwikkeld. Daarom is er in 
oktober 2018 een Streekconferentie voor het Heelsums beekdal georganiseerd, op 
initiatief van o.a. Natuurmonumenten, de Gemeente, het Waterschap en 
Staatsbosbeheer. Iedereen kon tijdens die dag zijn ideeën voor het gebied uiten, 
wat door de vereniging volop is gedaan. De resultaten zijn verder uitgewerkt 
tijdens de terugkomdag in november. Verschillende groepen gaan op basis hiervan 
nu de gebiedsvisie uitwerken. 

b)  Onderhoud buitenplaats Pietersberg (Oosterbeek) 
Wijlen Cor Kortekaas van de vereniging Vrienden van Park Hartenstein e.o. kon de 
verloedering van De Pietersberg in Oosterbeek niet langer aanzien en riep de hulp 
in van de Renkumse duizendknoopbrigade, Lions Club Renkum, Vijf dorpen en 
andere vrijwilligers. Zo kon het gebeuren dat op zaterdagmorgen 20 oktober 2018 
een groot aantal mensen aan het werk toog met het verwijderen van de Japanse 
duizendknoop en welig tierende braamstruiken, en het herstellen van historische 
zichtlijnen. 

Die ochtend was er tevens door Vijf dorpen een rondleiding georganiseerd voor de 
gemeenteraad. Voorafgaand daaraan reflecteerde de voorzitter van Vijf dorpen op 
het groenbeleid van de afgelopen jaren. Sinds Renkum in 2004 werd uitgeroepen 
tot groenste gemeente van Europa, is er voortdurend bezuinigd op het groen. 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 afgeragd bijligt. Het goede nieuws is 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 de goede kant op! De herstelactie was hartverwarmend en een 
waar eerbetoon aan Cor Kortekaas. Op zaterdag 16 maart 2019 wordt er weer een 
werkochtend gehouden, van 9.00 uur tot 12.30 uur. Vrijwilligers kunnen zich 
aanmelden bij info@vriendenvanparkhartenstein.nl. 

mailto:info@vriendenvanparkhartenstein.nl
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c)  Bomen in park Dreyeroord (Oosterbeek) 
Gemeente, projectontwikkelaar, bouwer en omwonenden hebben natuurlijk vaak 
verschillende belangen. Daar is niets mis mee. De praktijk wijst echter uit dat het 
de omwonenden zijn die meestal aan het kortste eind trekken. Zij voelen zich vaak 
misleid, met name door de gemeente, en verwijten de tegenpartij een gebrek aan 
transparantie en onbetrouwbaarheid. Niet zelden komt de vereniging mensen 
tegen die het hebben opgegeven om te proberen de gemeente en 
projectontwikkelaars zover te krijgen dat ze afspraken nakomen. 

Een voorbeeld is de ‘ontwikkeling’ van het parkachtige terrein waar vroeger hotel 
Dreyeroord stond. Toen bouwen onvermijdelijk bleek om het hotel in stand te 

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

een van de vrijwilligers doorheen ploetert. Foto: Rob Aben 
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houden zijn er meer dan tien jaar geleden tussen gemeente en omwonenden 
afspraken gemaakt, niet alleen over de te bouwen huizen, maar ook over de te 
kappen bomen en de te handhaven bomen. Het doel daarvan was het parkachtige 
karakter zoveel mogelijk in stand te houden. Deze afspraken en toezeggingen zijn 
daarna maar gedeeltelijk in het bestemmingsplan terecht gekomen. De sloop van 
het hotel en de nieuwbouw begonnen vervolgens in 2016. Sindsdien is er sprake 
van een constante stroom van het half of niet nakomen van afspraken. De 
bewoners klagen vooral over de zeer gebrekkige handhaving door de gemeente, 
terwijl als de gemeente al probeert te handhaven, de bouwers dat vaak gewoon 
negeren. Sinds dit jaar steunt en adviseert de vereniging een groepje 
omwonenden in hun strijd om het parkachtige karakter zoveel mogelijk te 
behouden. In december hebben de omwonenden een gesprek met de gemeente 
gehad over het gebrek aan handhaving. Onder enige druk gezet beloofde de 
gemeente min of meer beterschap. De vereniging blijft de zaak nauwgezet volgen. 

d)  Kappen met vergunningsvrij kappen? 
De vereniging maakt zich zorgen over het grote aantal bomen dat door 
particulieren gekapt wordt sinds een kapvergunning voor de meeste soorten niet 
meer vereist is. Als pilotproject zijn de kale percelen in Wolfheze/zuid door ons 
geïnventariseerd en wordt in 2019 hopelijk een onderzoek gestart, samen met de 
Wageningen Universiteit, naar de situatie van een aantal jaren geleden en nu. 
Mochten we daarvoor geschikte studenten vinden, dan ligt het in de bedoeling de 
resultaten aan de gemeente te presenteren. 

e)  Diverse adviezen (Renkum) 
Naast de jaarlijkse contacten met Provincie, Gemeente, Waterschap en 
terreinbeheerders op het gebied van groen en landschap wordt onze vereniging 
steeds vaker gevonden door inwoners van de gemeente met vragen over groene 
onderwerpen. In 2018 gaven we onder andere advies over: de kap en illegale 
vernieling van bomen, snoeionderhoud, handhavingskwesties, en 
nieuwbouwprojecten (zowel legale als illegale en heimelijke plannen).  

We hielpen ook de Bewonerscommissie Omwonenden Parenco (BOP), die strijdt 
tegen de overlast door Parenco in Renkum in de vorm van stank, roetdeeltjes en 
trillingen in huis. Vooral de stankoverlast is voor velen niet te verdragen. Dankzij 
ons netwerk van specialisten konden we de BOP voeden met milieutechnische 
informatie, zodat deze goed beslagen het gesprek aan kon gaan met de fabrikant 
en de overheid. 

Al het advieswerk vraagt veel tijd maar komt nauwelijks in de publiciteit doordat 
een zaak daarvoor te klein is of doordat wij als vereniging beter onder de radar 
kunnen blijven. Door de groeiende adviesfunctie wordt het belang van de kennis 
binnen Vijf Dorpen in ’t Groen steeds groter. We hebben als bestuur te weinig 
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mensen om alle vragen op te pikken. Bij de selectie houden wij rekening met het 
belang van de vraag voor groen, landschap en leefomgeving. Bovendien wordt 
gekeken of degene die advies vraagt, lid is van de vereniging. 

3.  Bestuurszaken 
 
a)  Samenstelling bestuur 
Ook deze keer doen wij weer een oproep voor nieuwe bestuursleden t.b.v. de 
volgende portefeuilles: secretariële ondersteuning, bestuursrechtelijke zaken 
(ruimtelijke ordening) en public relations. Mocht u interesse hebben schroom dan 
niet contact met ons op te nemen. Er bestaan ook mogelijkheden om de 
vereniging op een andere wijze te ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld deelnemen 
aan een werkgroep, optreden als adviseur of onderzoekmedewerker. Een 
oriënterend gesprek verplicht u tot niets en kan wellicht leiden tot een 
aantrekkelijke mogelijkheid om uw talenten voor een respectabel maatschappelijk 
doel in te zetten. 

b)  Fondswerving en PR 
Om de PR-activiteiten van de vereniging te ondersteunen werd op 27 mei 2018 
voor het eerst met een zelf ontworpen demontabele promotiestand deelgenomen 
aan de voorjaarsmarkt die om het jaar door het IVN wordt georganiseerd.  De 
locatie was ideaal: park Bato’s wijk in Oosterbeek, met direct uitzicht op de 
Geelkerkenkamp. Door de Oosterbeekse Dixielandformatie Tuesday Night Fever 
werd een muzikale swingende omlijsting geboden. De stand werd veelvuldig 
bezocht voor het verkrijgen van informatie over de activiteiten van de vereniging.  

Ook dit jaar zijn weer diverse statiegeldacties gehouden, verdeeld over de 
supermarkten AH Oosterbeek, Jumbo Doorwerth en Plus in Renkum. De opbrengst 
van deze acties (in 2018 ruim € 900) maakt een substantieel deel van de 
inkomsten van de vereniging uit, maar belangrijk is ook de naamsbekendheid die 
we ermee genereren. Ook met onze promotiestand konden we in de 
winkelruimten van deze supermarkten staan. De stand werd niet alleen bemenst 
door bestuursleden, maar ook door leden van de werkgroep Fonds- en 
Ledenwerving die in 2018 werd opgericht. 
  

Bezoekers bij de kraam van Vijf 

dorpen tijdens de Zomp-markt 

Foto: Michiel Moerdijk  
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Uitslag van door de vereniging georganiseerde kleurenwedstrijd 


